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No. 58

CHAUTEMPS REIKALAUJA DAUGIAU 
GALIOS VALDŽIAI

Ketina rezignuoti, jei parlamentas nesu 
teiks reikalaujamos galios

■ z ..........

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 9. t— Francuzijos premjeras 
Chautemps trečiadienį ketino 
rezignuoti, jei parlamentas ne
duos jam daugiau galios, kaip 
jis sako, socialiams ir ekono
miniams šalies sunkumams ko
voti.

Jis reikalavo ministerių ka
binetui galios valdžios įsaky
mais sumažinti išlaidas ir per
organizuoti finąnsus, ažuot nuo- 

. lat kreiptis į parlamentą pra
šant pasitikėjimo.

Chautempso reikalavimui ro
dė priešingumo socialistai, di
džiausia parlamente partija, ir 
komunistai. Kalbos parlamente 
ėjo, kad Chautemps gal rezig
nuos dar trečiadienio naktį, jei 
socialistai ir komunistai nenu
sileis.

Chautempso reikalavimai yra: 
galia leisti valdžios įsakymus; 
finansų reforma ir apkarpymas 
išlaidų; sustabdyti socialias re
formas taikomas darbininkų 
buviui pagerinti ir atsisakyti 
nuo senatvės pensijų įstatymo 
leidimo; padidinti pramonės ga
mybą; tuojau priimti darbo ko
dą, kad užtikrinti taiką pramo
nėje.

Jeigu Chautempso vadovau
jamas ministerių kabinetas re
zignuos, tai nužiūrima, kad 
Eduard Ucrriot mėgins -suor
ganizuoti vadinamą vienybes 
(national union) valdžią, susi
dedančią iš įvairių partijų va
dų, arba socialistas Leon Blum 
mėgins suorganizuoti naują 
liaudies fronto ‘valdžią.

Schuschnigg veda 
kampaniją prieš 

nacius ;
.VJENA, 9-

— Trečiadienf kancleris *8chu-‘ 
schnigg. atvyko į Tyrolį, t.y. 
Austrijos dalį, kuri jautriausia 
atsiliepia į Italijos reikalavimus 
ir šalčiausia žiuri į Hitlerio už
simojimus Austrijoje. Schtf- 
schnigg vizitas padarytas ry
šium su vajum prieš nacius. 
Jis ‘šiame vajuje šaukiasi į ka
talikus, žydus ir darbininkus.

Antra vertus, nacis vidaus 
reikalų ministeris Seyss-In- 
quart ruošėsi atlankyti Carin- 
thia provinciją, kurioje reiškia
si naciam nemažos simpatijos, 
šie kanclerio ir vidaus reikalų 
ministerių vizitai aiškinama 
kaipo mobilizavimas jėgų dvie
jų skirtingų Austrijos frontų. 
Kalbos net eina, kad Austrijos 
gali būti paskelbtas plebescitas 
tikslu išspręsti klausimą, kaip 
galingi šalyje yra naciai.

Japonija ieško tarpi 
ninku taikai su

‘f Kinija
• ■ .X .t . -

■A

— Japortarno 
kos, derybas su kinais;; jęi. žie 
sutiktų priimti jų sąlygas. Ja
ponams brangiai kaštuoja lįi; 
ras ir jie norėtų j iro nusikra
tyti. ■ . '■ . T'-' -': ’

/ U ' . į ”■ ■ . ■ ■ • ’ •. . • , , • . >.

Tačiau abejojama dėk kinų 
nusistatymo, ypač dabar, kai 
jie " šiaip taip pajėgia japonus 
atremti. p

Visgi japonai ieško “trečio
sios” valstybes, kuri sutiktų 
tarpininkes rolę lošti. Tokia 
.valstybe nužiūrima busiant Ita
lija, nors Kinijoj Italija aiškių 
simpatijų neturi.

Amerika stato reika 
lavimų Kinijos 

taksams
SHANGHAI, Kinija, kovo 9. 

— Jungtinių Valstijų valdžią 
įspėjo japonų vyriausybę To
kio mieste ir Shanghajuje, kad 
ji skaito, jogei Kinijos taksai 
net užkariautose japonų Kini
jos srityse pirmoj vietoje tu
ri būti skiriami Amerikos pa
skolai atmokėti.

Praeityje Jungt. Valstijos 
buvo paskolinusios kinams $50.- 
000,000 kviečiams ir medvilnei 
nusipirkti. IŠ tos skolos kinai 
dar * negrąžino Amerikai apie 
$15,000,000.

su

^ORHSy.
Chicagai ir apielinkei fedę- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gali lyti. Kiek šalčiau. Rytų- 
pietryčių vėjas.
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Mirė SENIAUSIAS 

LIETUVIS.
v KAUNAS. — Lietuvos kaime 
mirė seniausias lietuvis, Kur- 
šonH, sulaukęs 119 metų.

SERGA MINISTERIS PIRMI
NINKAS TŪBELIS.

KAUNAS. — Atostogaująs 
Šveicarijoje Ministeris Pirmi
ninkas Tūbelis susirgo. Pagul
džius Zuricho ligoninėje svei
kata kiek pagerėjo. Kovo 2 d: 
Užsienių Reikalų Ministeris Lo
zoraitis išvyko ligonį aplanky
ti.

LIETUVOS PREKYBINIO 
LAIVO AVARIJA.

KLAIPĖDA. — Vasario 27 
naktį, vienuolika kilometrų į 
pietus nuo Klaipėdos audra už
metė ant seklumos laivą “Ne
ringą.” Trys įgulos nariai gel
bėdamiesi audrai siaučiant pa

skendo. Laivas audros smarkiai 
apgadintas.

PASITRAUKĖ ŠILINGAS.

KAUNAS. — Pasitraukė iš 
Valstybės Tarybos Pirmininko 
pareigų šilingas. Taryboje pir- 
Įpįjriukaus Masiulis. 
New York .CitjU;

,»................... «...

Krautuvėje ant šo 
kolado rado kir- 
. mėliu lizdus

i.

(ACME-NAUJIENŲ Foto.

KINIJOJE. —' Kinija heiuri ginklų dirbtuvių, bet gauna šiek-liėk moderniško karo įrankių iŠ užsienių. 
Paveikslas parodo prieš-lėktųvinį kulkosvaidį.

Popiežius pagerbė 
Al Smithą

WASHINGTON, D. C., kovo 
9. — Vatikano atstovybė Wa- 
shingtone paskelbė trečiadienį, 
kad popiežius Pius XI suteilįė 
Al Smithui, žinomam New Ypr- 
ko politikieriui, - titulą “Papą! 
Chamberlain of the Cape 
Sword”.

Šis titulas reiškia, kad 
piežius padarė p-ną Smithą 
nu savo įnamių.

and

po- 
vie-

Žemės drebėjimas
Peni

LIMA, Peru, kovo 9. —- Pra
nešimai iš miesto Tinta, Peru, 
trečiadienį sakė, kad čia jausta 
dešimtį žemės kirčių. Keletas 
pastatų sugandinta. Gyventojai 
išbėgiojo iš namų į atviras vie
tas.

Del viesulo žuvo 200
LISBQN, Portugalija, kovo 

9. — Viesulas, praūžęs per sa
lą Mac a o, esančią prie Cantdh 
upės žioties, pietų Kinijoj, ir 
priklausančią portugalams, pa
darę daug žalos.; Apskaičiuoja
ma taipgi, kad 200 žmonių žu
vo.

Langlie išrinko 
Seattle miesto 

meru
SEATTLE, WaslK, kovo 9. 

— čia įvyko miesto mero rin
kimai. Rinkimus laimėjo Ar- 
thur B. Langlie. Jis gavo 79,- 
997 balsus, o jo oponentas, lei
tenantas gubernatorius A. Mey- 
ers, 
Meyersą rėmė C.I.O. 

I ' '

MALDA - KALTINAMOJO NUSIŽENGIMAS Lenkų užsienio rei 
MASKVOS BYLOJE kalu ministeris

Al

Italijoj
Kaltinamasis nusigandęs, kad malda buvo 

surasta jo drabužiuose
MASKVA, Sovietų Rusija, mišiniąi sukelią nuodingus ga- 

koyb 9. — Sovietų policija ir j sus, buvo pu’rškami N. Ježovo, 
surinko balsų-tik tal'(i.vto.iai surado vieno kalti '' ‘..................  '

namų jų bolševikų vadų drabu- 
jžiuose popierėlį, apvyniotą ant

x duonos kąsnelio. Popierėlyje
Atstovų butas atmę- buvo u’žrašyta šitokįa maldelė: f-K Tegul Dievas prisikelia ir jo
LV opvUl<lllllb LctUollb ištikimi tarnai tenubaudžia io

t ir jo 
ištikimi tarnai tenubaudžia jo 
priešus vylyčiomis.”

Maldele buvo rasta pas Ro- 
'sengoltzą, buvusį užsienio pre
kybos komisarą, o dabar vieną 
teisiamųjų. Ęai prokuroras Vi- 

projekte, nužiūrėtus uždėti R^^lt7žyntiai‘laba-
dinamoms šeimyninėms, uzda-iln išsi<fflnan valion ii« aiški- 
rytoms korporacijoms. Pavyz
džiu tokių korporacijų gali bū
ti Į'ordo motorų 
kurią valdo praktiškai vien For-į^ 
do šeimyna.

WASHINGTON, U C., kovo 
9. — Atstovų butas bandomito- 
j u balsavimu’ trečiadienį 180 
balsais prieš 124 nutarė atmes-1 . . - . . . , lAUOlCUlllįjų. pu VI-b ąpeoahus .taksus įstatymo šinskis. maMe_

ilę, tai Rosengoltz žymiai paba- 
po, išsigando. Vėliau jis aįški- 
;ho, kad į jo kišenę maldelę įde- 

, .. Jo žmona, pasakiusi, jogei mal-
<ompanija, (|ej- esanįj talismanas, kuris 

jį, Rosengoltzą, apsaugos nuo 
ne-lainiių. Jiš visai užmiršo apie _ ' . ■ ■ ■ • • ; k °

dabartinio slaptosios policijos 
viršininko, ofise.

Kaltinamieji teisme daktarai 
aiškino, kad baimė Jagodos, bu
vusio praeity slaptosios polici
jos viršininko, privertė juos, 
kaipo gydytojus, papildyti kri
minalius nusikaltimus.

Reikalauja panaikin
ti kunigų patarnavi
mus Vokietijos ka

riuomenėje
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo, 9.— Savaitiniame leidiny
je “Das Schwrzė Korps”, ku-

I --------------- - m 7- bu ^iJietrįs reiškia Heinrięho Himmle-
r\ i * • i • i • - • + a p •1 v 1 rio, slaptosios policijos vado.
Darbininkai laini ■ ■' ' 'į' ■ ’''P' • "'m . . J , mentą nešiojo su savimi. ?Tacomoj ir St Paul n.. *. , \ .J Daktarai ekspertai trečiadie-

v nį paskelbė, kąd jie surado,, jo- 
TACOMA, Wash., kovo 9. — 'gei Mąksim Gorki, jo sūnūs 

Tacoma meru tapo išrinktas Maksim Pieškdv ir Viačeslav 
daktaras dentistas John C. Šie- Menžinski nukentėjo dėl gy- 
gel, kurio kandidatūrą rėmė duolių, kurias teikė jiems trys 
darbininkų unijos. ;žymus daktarai, teisiami šioje

Tacomoj ir St. Paul
9 

nuomones,, paskutinėje laidoje 
tilpo štraipsnis, reikalaująs pa
naikinti tikybinius kunigų pa
tarnavimus Vokietijos kariuo
menėje.

ROMA, Italija, kovo 9. 
Lenkijos užsienio reikalų 
nisteriui Beckui Romoje perei
tą antradienį buvo surengta 
vakarienė. Italijos užsienio rei
kalų ministeris Ciano vakarie
nės metu paskelbė tostą “at
gimusiai Lenkijai ir garbingu
mui jos tradicijų, kurias auk- 

žmonės, 
Lenkijos

mi-

pareiškė

štai vertina Italijos 
šiandie suprasdami 
kilnų pašaukimą.”

Beck, atsakydamas
kad per eilę metų Lenkija ste
bėjo suvienijimą ir atgimimą 
Italijos. Vėliau stebėjosi Itali
jos galybės didėjimu’, vedančiu 
ją linkui naujos garbės ir di
dingumo, dėka pastangų likimo 
atsiųsto vado, kuris tęsia se
novės Romos tradicijas.

Taigi italai lenkus, o 
■italus sveikina ir kelia 
dangę. ,

Kauno miesto sanitarinė ko
misija gana dažnai aplanko 
Kauno priemiesčių ir nuošales
nėse vietose esančias krautu
ves. Iš netyčių aplankydama 
tokias kratuvėles, žinoma, ran
da tų krautuvių tikrą “vaiz
dą”. Biaurų vaizdą patyrė sa
nitarinė komisija, aplankiusi 

Bravo ševelio maisto krautu
vėlę. Grindys rastos nešvarios, 
apterštos ; ir prispjaudytos, 
kampuose primėtyta atmatų, 
voratinklių. Krautuvėje buvo 
rastas šokoladas firma “Laša” 
kuris buvo visai sugedęs, ant 
jo rasti kirminų lizdai. Už ne
švarios krautuvės laikymą ir 
sanitarinių taisyklių neprisi- 
laikymą apylinkės teismas Bra- 
vą ševelį nubaudė 50 litų pi
nigine bauda, žydelis padavė 
Kauno apygardos teismui ape
liacijos skundą. Nagrinėjant 
bylą apygardos teisme, Bravas 
Ševelis prašė bausmę sumažin
ti, pažadėdamas ateityje nenu
sikalsti ir savo krautuvę kuo 
švariausiai laikyti. Apyg. teis
mas jam baudą sumažino iki 
20 litų.

lenkaį 
i pa-

Italai ir vokiečiai 
operavo Baleares
BARCELONA, Ispaniją, ko

vo 9. —- Paskandinto Ispanijos 
sukilėlių kreiserio Baleares įgu-POCOMOKE GITY, Md., ko- sukilėlių kreiserio Baleares įgu- 

vo 9. —i Antradienį čia mirė los 600 narių paskendo, pu 
, , ; , , z- Grąnville L. HalĮ, 5 pėdų 6 co- šimtai buvo išgelbėti. Pasirgo,

St. Paul miesto mero nomi-pyloje. Jie taipgi surado, kad lių aukštumo žmogus, svėręs kad dauguma-4 išgelbėtų buvo 
nacijose daugiausia balsų gavo'gydytojai kriminaliai nepaisę 642 svarus. Spėcialį karstą teks, italai arba vokiečiai — arba, 

Kubišeyo širdies, su’kalti jo palaidojimui 
be to, liudijo, kad)širdies liga.

John J. McDonough, kurį rė-jValeriono 
mė taip C.I.O., 4aip A.D.F. Ekspertai,

Mirė kaip ispanai komentuoja, 
nomos tautybės.

neži

Pildome 
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

nuo 8 ryto iki 8 v. v.
Sekmadieniais nuo 9 iki 

1 vai. popiet

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.



Kritika ir Polemika
NORI ŽINOTI KODĖL NESKELBIAME JO 

REZIGNACIJOS PRIEŽASČIŲ
Atsakymas buvusiam Laisva

manių draugijos centro 
sekretoriui

Nųujienų 51 num. tilpo buvu
sio Amerikos Ųetuvių Bąįsva- 
mtnių Ętinės Hldtųros Draugi
jos centro sekretoriaus J. J. 
Pranckaus raštas, kuriame jis 
išniekina (neįvardijęs) vieną 
draugijos koptroĮcs koipisijos 
narį, įtaria Centro Komiteto 
narius (taipgi neįvardijęs) kon
fiskavimu ir atplėšinėjimu sve
timų laiškų, ir puola Centrė 
Komitetą ir draugijos pirpupin- 
ką kodėl jie neskelbia Pronc
kaus rezignavimo priežasčių. 
Anot Pranckaus, jeigu jo prie
žastys butų paskelbta, tai butų 
“visapi Kopiįtetui šįĮ'tą, ypatin
gai pirmininkui”.

Tad nuo “priežasčių” ir pra
dėsime. Talpinapi kaip Pranc
kaus parašytą, štai jos:

“Drg. H.'Yagminu, Chieago, 
111.

“Drauge! Kaipo A.L.L.E.K.D. 
Centro komiteto
Paduodu režignaciją 
komiteto. DeJ

“Pirma, dėl 
neveiklumo ir 
paties ceptro

“An»tra, dėl antrašo netyks- 
liaus, kuris sutrukdis atsuki
mus, o už tai, kaltis, raštininką, 
dėl neveiklumą.

“Trečia, dėl laukimą iš įš di- 
ninkp rasyčių ir tik tad<a, siusti 
atsakymą.

“Ketvirta, dėl davimos viso 
spaudos darbo “Vilniję’’, 
nerąs organas.

pirmininkių: 
iš centro 

šių prięząsciu: 
centro 1 komiteto 
ne prisilaikymo 
nutarimų.

' “Ir penktą, dėl neraštingumo, 
nes nesu laikraštininkas, visi tą 
žino”.

Tja. “prięząatys” J. J. Prąncr 
kąųs, kurias jįsai išstatė rezig
nuodamas. Priėmus praniaus 
rezignaciją, į tas “pyįežąstis” 
žiūrėta kaipq į nerįjptą ir ne
apmąstyto akto rezultatą, ir dėl 
to neketinta skelbti spaudoje.

Bet jęį PrancRųs mana kL 
taip, tai daba? tegul. įsitikina, 
kad tęs “prįęžastys” kaitina ne 
Centro Ęppąįtetą ir pirmininką, 
o pr.tj Pręnckų.

Ceptro Komiteto nųprnone, 
Pranckaus pirmosios dvi “prie
žastys” nerjmtos ir pesųcį'ąro 
reikaĮo dėl jų ginčytis.

Treęįa priežąS’tis rimtesnė, 
bet jį kalba prieš Prąnckų. 
Mat, Pranckaus spįrtasį, kad bu
tų leįstą jam kvituoti gauti iš 
kuopų bei visuomenės pinigai. 
Tačiau Centro Komitetas pa
tvarkę, kąd per sekretorių (ne
žiūrint kas juo butų) gauti pi
nigai butų pakvituojami ceptro 
iždinįnko.
Ketvirta “priežastis” neatitin

ka tiesai. Iki šiol d’- — 
spaudos dąrbų kaip ir neturėjo. 
Iš viso tėra atsispausdinus už 
porą dolerių įstojimo aplikacijų. 
Tai tiek Vilnis ir tegavus.

O kas dėl penktos -“priežas
ties”, tai paties Pranckaus kal
tė. Neturint reikiamo pasiruoši
mo tokiom pareigom, nereikėjo 
apsiimti. O jeigu jau apsiėmė, 
tai vietoje laiką eikvoti never
tom priekabėm, reikėjo gpeb- 

nes1 tis knygos i? ‘ pasimokinti ko 
reikia.

NAUJIENOS, Chieago, III.

Ką pusryčiams yaĮgaį ? Kąyą, £oų- 
£$ą, gal bųt lupk ^jaųzipių? Ęą 
valgai pietums ir vakarienei ? Duo-

- paeinanti
nuo stokos “rupumo.'” Bet 
mąš” dar nereiškia kiek suvalgai. ' 4 ri 4 t’ -L

Nenuostabų, kad 
Turi Užkietėjimą’.

DIDELĖ SPAUDOS RA- 
RODA KAUNE

Ketvirtadienis, kovo 10, *38

i-kįį^
t
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lACME-NAUJJENU Foto’
ĮAUDĮNINKĖ MASKVOJ. 

—Barbora Jakovlevą, buvu
si sovietų Rusijos slaptosios 
policijos viršininkė, dabur 
įkalipta, užvakar liudijo 
prieš Nikolai Bid<bariną 
vėliausioj Maskvos didžiū
nų byloj.. Jį įvirino, kad 
Bukharįp'as 1918 metais no
rėjęs nužudyti ir Lenipą ir 
StaĮiną.

ną, mėsą, bulves ? Nenuostabu, 
kad turi užkietėjimą — paeinantį 
nuo stokos “rupumo.'” Bet “rupu-

Frai reiškia maisto formą, kuri su
daro minkštą, ( rupią inasg žarno
se. Tai muse,; kuri? padedą žar
noms yeikti. .

Dėlto pąprastąk protas sąko, lęacl 
reikia valgyti natūralų Uubsinajnti 
maistą. Kellogg’s Ąll? £ran prie 
pusryčių dups 'jumskąip tik ta 
reikiaųią *<rupum^ ir^ bęto? cĮldĮ 
Gamtos vidurių tohiką, vitaminus 
BĮ. Valgyk gruzdžius toustytus 
javininųs kasdien, gerk ganą van
dens! d gyvenimas bus Švieseš- 
uis. All-Riąn dąro Ėęllogg in 
Bąftle Cręęk, Parduodamas pus 
yisųs krautuvininkus.

. , 1,1. ... .J. 1 . 1 ,.|

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

i .

Beer Distribųtor

GERKIT tik GERĄ ABU, padarytą Chieagoj. Visi geria ir meąsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kuri užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotu pirmos rųšjes produktų.

Urmo (tvholesale) kainomis pristato i alines ir kitus Įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir’ teisingą patar
navimą.

2415 W. Glth Street, , Tel, Henilock 6210
i

Pasirodo, kad J. J. Pranckųs 
ir nerimtas ir užsispyręs. Iš se
kretoriaus vietos rezignavo sa
vo valia, bet užsimanė pasilai
kyti draugijos ’knygąs ir archy
vą. Kalbamam savo rašte Pran
okus teįgią, kad “pasiskelbęs 
centro raštininku viepus laisva
manių Centro Komiteto narys 
atvažiavo pas manė ir reikala
vo knygų”. Bet ųžtąi, kad buvo 
tik “vienas” Centro Komit. na
rys, tai Pranokus- atsisakęs jam 
perduoti draugijos . knygas ir 
archyvą. Pranckųs no^įs pirma 
knygas peržiūrėti ir tik tada* 
grąžinti. Bet tai išsisukinėji
mas. ’

• f. •■'. ■ v

TiŲrenybejė, pas Pranckų bu
vo atvažiavę trys Centro Komi
teto nariai, ne vienas. Tai yrą, 
buvo atvažiavus Centro Komi- 
tc'to kontroles komisija, susidę-

t Jš, x.ftl3'zliaii^5g^ ’ Bružo 
ir Misevičiaus. Tįr“komisija ir 
buvo atvykusi,.' kad patikrinti

■ ■ / ■ '

knygas ir su savim pąsiįmti. 
Nesant užsispyrėlių, reikėjo 
Įeis'ti , knygas patikrinti ir 
kūjo leisti knygas patikrinti ir 
reikalaujant jas grąžinti. Bet 
knygų į r archyvo negrąžino ir 
dar bereikalingai imasi šmeižti, 
žmogų.

Tokius pat vertės turi, ir įta
rimas Centro Komite4,'? nariu 
“konfiskavime ir atplesihęi'mc 
svetimų laiškų”. ♦>

, H. Jagminas,
A.L.L.E.K.D. Centro

Pirmįniųk|is.

Žemaitį po 4 metus s. d. k. Ka
dangi jis turėjo 10 bylų, tai 
iš viso jį nubaudė 40 metų s. 
d., k. ; ::

žerpąitįs, nubąiistąs 40 metų 
s. d. k., lyg ir pąsiįąrė įpędįnįą 
žydo Samuelio Qiri^burgo, kuris 
prieš , kelerius metus Kaimo, 
Šiaulių ir Panevėžio apygardos 
teismų taip pat už 23 ąrklia- 
va^ystčs buvo nubaustas 70 
metų s. d. k. Tačiau Ginsbur- 
gui buvo pritaikyta viena su
dėtino 15 metų s.' d. k. baus
mė. Reikia manyti, kad tokią 
pat sudėtinę baųšmę gaus i? 
žemaitis.—... (

K a prie įvyko spąučĮos dar
buotojų pasitąrinaąs, kaip spau
dai paminėti Nepriklausomybės 
20 ipetų sukaktųyes. Nutarta 
suruošti didelę spaudos paro
dą Kaune. Parodai ruošti su
daryta komisija, į kurią įeina 
Švietimų .. minįstęrij os atstovas, 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
atstovas, Lietuvos Rašytojų 
Prąųgijos atstovas įr trys at
stovai nų*c> leidėjų: “Spaudęs 
Foųdo” dįrektoriųs Žygelis, šv. 
I<gzirpięro Draugi j os atstovas 
Petreikis ir “Dirvos” atstovas 
A. Dundzila.

Jubiliejinė spaudos paroda 
bus suruošta šįų metų rudenį, 
rugsėjo-spalių mėnesį. Be to, 
šioje parodoje be ne periodi
nių Įeidinių, iškeltas klausimas 
išstatyti ir perijodinįų spau
dos eksponatų. Tuo atveju pa
ti paroda bųtų pilną ir pavaiz
duotų musų spaudą nepriklau
somybės metais. Tsb.

Paroda prasidės vasario 5 d. 
Rygos meno muziejuje. Ją glo
bos Vengrijos regentas Hor- 
thys. Paroda Rygoje (truks Iki 
vasario 2Q dienos. Paskui ji bus 
.perkelta į Helsinkį, kur bus ati
daryta kovo 12 dieną. Balan
džio 9 dieną paroda prasidės 
Taliųe.

Iš Talino parodos eksponatai 
bųš pergabenti į Kauną, ir čia 
paroda bus atidaryta, gegužės 7 
dieną Vytauto Didžiojo Kultū
ros Muziejuje. Tsb.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijoj Nariai.

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Serc-lomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

TpIpfonuR R«*nuhlir 7N6H

T
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
IŠ LIETUVOS

—» j*. ♦ / . i « b • - , »

i

VENGRŲ MENAS BAU 
TUOS KRAŠTUOSE

—-y------- --------- -----------------
Remkite tuos, kurie

garsinasi
“NAUJIENOSE” ^U IžĮ Į U .

:: ’K'____________________ _

Vengrų vyriausybė yra nuta
rusi šiąis metais surengti Balti
jos valstybėse ip Suomijoje re
prezentacinę meno parodą.

Parodoje bus pavaizduota 
yępgrų L9 šimtmečio tapyba. 
Bus išstatyti 95 paveikslai, įš 
jų 6(Į dabap gyvenančių vengrų 
tapytojų kyriniąi, ir 26 skulp
tūros kuriniai. Įš viso parodoje 
dalyvaus 82 vengrų nąenininkail

A LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄAMBULANCE

DIENĄ IR NAKTŲ, ?
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

LAFĄYĘTTĘ 0727

koplyčios visose

Klausykite !UUS.U Liętųyių rądĮp programų Pirmadienio vakarais, 
10:QO vai. vakaro i$ W. H. F. C. stotięs (1420 K.) r-^ Pranešėjas 

' ’ P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

L -------------- ---------
"t" .'■■■.....Į1'". 1 1 , . ........................

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas—dykai 
ąpskaičiąyimas — atliekama jųsų 
imamuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metąiųs.

Marquette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

ąnd Midwifę 
6630 86. Western 
Avė., 2nd floor 
Henilock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massąge 
ęleetrie t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blanksta ir tt. 
Moteriais ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

Ofiso Tel. Boulevard 591a

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Ralsted SU.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BI.VD

Tel. Kenwnod 5107

K. P. G U G Į S
ADVOKATAS

Miesto ofĮsas—127 N. Dęarborn 8t.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

„ Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

Ofiao Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BtVfcfcLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vat vakare 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVfc 
Valandos—9—10 A. M. 
Nekėlioj pagal -sutartį.

8939

JOSEPH J. GRISK
LIETUVI? 'ADVOKATAS 

TVIephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

; Res. 6515 So, Rockvell St. 
' Telephone; Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395

A. Montvid, M. D
We8t Town State Bank Bldg. 

2400 VVEST MADISON STREET .
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tek Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki i v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vaK. Trečiadieniais ir

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA ,

430U So. Fairfield Avė.
TeL Lafayette 8016

DR. STR1KOLTS
Gydytojas, ir Chirurgas
Ofisai, 4646 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimų

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
ar$ . 47th Street .

Valandoj nuo 9 iki 8 vakaro 
? J Sėbėdbj į>dgal sutarti.

į. A , ■ f,,., ,

KOPLYČIOS VISOSE
CHICAGOS DALYSE.

ETKUS ir EUDEIKI
DYKAI
AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 08831
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICĄGO

Už arkliu vagystes 
nubaustas 40 me- 
tų sunkiųjų darbų 

kalėjimo

I ANTANAS M.PHIUIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITŲANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
Pirmiau buvusi-Ą.. Masalskio [staiga

Pereitais metais liepqs-rug- 
sęjp inęn. Ukmergės apskri
tyje ėmę kartotis viena pas
kui kitos arkĮiavagystčs. Ark
liai buvo vagiami ne tik iš ga
nyklų, bet taip pąt ir iš tvar
tų. O Ukmergės mieste kę-? 
tiems ūkininkams iš turgaus 
aikštės buvo pavogti arklinį 
drauge su vežimąis. Besikarto? 
jančios vagystes privertė visą 
apskritęs policiją ieškoti nųšL 
kaltelių.

Policija stropiai beieškodama 
susekę ir vagį, Ukipergęje gy
venantį Petrą žemaitį ąp^iįęi- 
du‘sį ir bijantį darbo ūkininką. 
Vogęs prisipažino.

Kadangi ‘jis buvo pavogęs 10 
arklių, tai jam buvo įskeltą 
tiek pat bylų. Visąs bylas na
grinėjo Kauno apygardos teis
mas išvažiuojamoje sesijoje 
Ukmergėje. Teismas už kiek
vieną arklio vagystę nubaudė

1

T

Pitone Cąnąl 2^15 
Tel. PųlĮmap Į270.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTQ 
4 DALYŠE

A. PETĘŲS
6834 So. Westcrų Ąvę.
|4Į0 South 49th Court

’ J. LIULEVIČIUS
4318 So. Calift)riii;i A yrime Phųnt

Phone Grpvehįll 0142
CicerQ Phone Cicero 2109

' ' £ Į\ MAŽEIKA ’■ ' Yarjs 1139
3319 Lituanica Avęiiyc Yards 1138 J

1 .. .... ...... .......... ......—.............. .. . .•

^.M,SKUDAS
718 Węst 18th Stręęt Phone Monroe 3377

NARIAI
Chicagos, j

Cicero
Lietuviu

Laidotuvių t
Direktorių
Asociacijos

Ambuląnce 
Patainnvi- 
nias Dieną 
ir Naktį 4

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedelj, Utaminke • ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

_____ Kiti Lietuvį ____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadieniais tik susitarus
Phoųe BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susahna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

P. J. RIDIKAS
3354 So., Halsted Street Bpųlcvaęd 4089* r .. • : -TT-.TT— —-— ------------

, - L J. ZjQLP Phone Boul. 5203
1046 West 46th Street į Boulevard 5566

“T*'

AKIŲ SPECIALISTAI 31

DR. VĄITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 mętų praktikavimas, 
jūsų garantavimas, 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių jtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra,,, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė ątyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Dąųgejy atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainus pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarę

Tel. Canąl 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

• . . h i. v, ♦ v /u r.s f ( . 7 . c.

UACHĄWICZ IR SŪNUS 
'2314 NVcst 23rd J’lacc ' , 
SKyRiyS: 42-11 Eas't ĮPŠjtĮ, Strįjįit

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĘVĄS
4704 So. NVęstern Avė. Phone yirginią 0883

■' 1 .i ■...į?11.''■1 ’■'     į*.'u < *■ 11 U >■'

A. M. PHILLIPS
t3307 Lituanica Avenue :j: Pitone Boulevard 4139

8

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

TeĮ. Yąrds 18?9. 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
litaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 Weęt 35tb St. 

kampas Jfalsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutarti,.

-.Lki'A.-A. > I

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CH1CAGO, ILL.
OFISO* VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vąkaro. Nedėliomis puq 10 iki 12 
valandai dieną.

phone MĮDWAY 2880
' Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4681 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 Iki 12
Rez. Telephone PLAZA 240fl



Ketvirtadienis, kovo 10, NAUJIENOS, Chicago, III.

CLEVELANDO» ŽINIOS
--------------------------------------------------

Pavyko visai neblogai. Tą pačią 
dieną, šv. Jurgio parapijos sa ė 
je irgi įvyko parengimas. žmo
nių ir čia atsilankė nemažai.

Musų muzikantai ir daini- 
uinkai

SLA 136 IŠKILMINGAS PARENGIMAS. — TRAICe 
KAVALIERIŲ. — PASIŽYMĖJO LIETUVAITĖ 
DAINININKĖ. — SERGA KAZYS VALEIKA. — 
PARENGIMAI. — MUZIKANTAI IR DAINININ 
KAL - 
DžIASI
— GATVEKARIŲ KOMPANIJA PASIRAŠĖ KON
TRAKTĄ. — WILKELIAI NAUJAME BIZNYJE. 
— GEMBLIARIAVIMAS. — NUŠOVĖ LAIKRAŠ
ČIŲ IŠNEŠIOTOJĄ.

GRAFTAS. — KAVALIERUJS SKUN- 
- GIRDĖSIME ONĄ KATKAUSKAITĘ

Sėkmingas vakaras
SLA 136 kuopa turėjo iškil

mingų parengimą vasario 27 d. 
Lietuvių salėje, žmonių d lyva- 
\o apie 500. Tiek publikos su
traukti musų kolonijoje yra di
delė retenybė.

Sakyta kuopa negali pasigirti 
dideliu narių skaičiumi, tačiau 
jos nariai yra labai veiklus žmo
nės. Be to, jie sugeba vieningai 
veikti ir todėl turi pasisekimo.

Buvo suvaidintas veikalas 
“Brolžudys”, susidedąs iš pen
kių aktų. Viskas išėjo gana ge
rai. Taipgi dainavo Adelaide 
Miliauskaitė ir J. 
drauge su dukteria Florence. . 
Buvo pasižadėję dainuoti J. nb 
Krasnickas ir p-lė Sophia Ku-I Atrodo, kad netrukus smeto- 
činskaitė. Tačiau kažkas atsiti- niškais medaliais bus visi apdo- 
ko ir jie pasivėlino. Todėl pro- vanoti ne už kokius ten nuopel- 
gramoje dalyvaut jau nebegalė
jo. Kitą kartą jie pasižadėjo 
būtinai dalyvauti ir visus gra
žiai palinksminti.

Kai programa pasibaigė, te i 
prasidėjo šokiai, kurie truko iki 
vėlumos. Kai kurie tiek įsisma.-i 
gino, jog nesiskirstė 
gaidžiai pradėjo giedoti.

Beiki; tiesą pasakyti, jog to- kartus iššaukta pakartoti, 
kių gražių vakarų gana retai, Labai malonu, kad jaunieji lie- 
tepasitaiko. Už gausų atsilan- tuviai pradeda gražiai pasižy- 
kymą rengėjai taria publikai 
didžiausį ačių. Ti.ip pa.t nuošir
dų ačiū taria visiems aktoriams 
ir dainininkams. Dėkingi ren
gėjai yra ir p. Krasnickui be“, čių uždegimu vietos veikėjas 
]>lei Kučinskaitei, nors aplinky- Kazys Valeika. Gydosi jis na.- 
bės ir sus’dėjo taip, jog jie dai- mie. Linkiu jam kaip galima 
nuoti negalėjo. Trčiau jie vis greičiau pasveikti.
dėlto parodė savo prielankumą.

Sakyta kuopa čaliui nėra ko
šei’. Dėlei tos priežasties jis tik 
savo laikraštuke parašė, kad į mas naujosios parapijos salėje

j vyko kuopos parengirm s. Apie 
tai, kad buvo nepaprasti i d?ugl 
žmonių, jis nieku .neprisiminė. į 
Drovėjosi. Mat, jo rengiami va
karai išeina pusėtinai skysti, 

i todėl nesmagu buvo rašyti, jog 
lj.o nemėgstamos Susivienijimo 
1 kuopos v; karas tikrai ‘gerai nu- 
1 sisekė.

Tiek to. Ačiū jam ir už tai, 
kr.d paminėjo.

Jau net trys kavalieriai
Clevelande ir apylinkėje jau 

turime visą traicę ordinuotų 
kavalierių. Mat, Smetona ir vėl 

Alekna! tikėsi kavalieriškais ordinais 
' rpdovanoti P. J. Zurį ir Al. Ba-

Musų kolonijoje yra nemažas 
būrys muzikantų ir daininin
kų, kurie jau per daugelį metų 
patarnauja vietos lietuviams 
įvairiuose parengimuose ir už 

i ta i neima atlyginimo. Organi
zacijos vis kreipiasi į tuos pa
čius asmenis, ir tie mielai pa
tarnauja. Vietos draugijų ko
mitetai ir šiaip pavieniai asme
nys sumanė nors iš dalies at
silyginti. Būtent^ gegužės 15 d. 
pagerbti Aldoną Wilkelis, kuri 

Ji per eilę metų akompanuo/a vte- 
| tos dainininkams. Daug kartų 
butų btavę labai sunku sudary
ti programas, jeigu ne jos pa
galba.

Todėl aš šiuo kreipiuosi į vi
sus organizacijų veikėjus ir 
šiaip pavienius asmenis, kad 
jie prisidėtų prie rengiamo pa
gerbimo. Mes turime pasirody
ti, kad mokame įvertinti asme
nis, kurie pagarbos užsitarnau
ja.

nūs, bet už tai, kad jie yra pa
lankus dabartinei tautininkų 
valdžiai.

Pasižymėjo lietuvaitė
Lietuvaitė Adelaide Miliaus

kaitę šiomis dienomis dainavo
tol, kol amenkonų parengime. Pasiro- 

I dė labai gražiai ir buvo kelis

meti tarp kitataučių.

Serga Kazys Valeika
Prieš kiek la^ko susirgo pku-

Sėkmingi parengimai
Vasario 27 d. įvyko parengi-

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ’’ yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug. •
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju, s 
“NAUJOJI GADYNE” ~

220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ...................................................................... ..........
Numeris ir gatvė ............... ............... ...............................
Miestas ir valstija ...................................................... .....

Skandaliukas
Ohlo valstijos ^senatas buvo 

išrinkęs komisiją, kuri turėjo 
pravesti tyrinėjimą , dėl priki
šamo grafto stambiems politi
kieriams. ,

Vos tik komisija pradėjo vei
kti, kaip tuoj susidūrė su įvai
riomis kliūtimis. Pasirodė, jog 
labai stambus valdininkai yra 
labai* susidomėję tuo, kad ko
misija negalėtų tinkamai savo 
darbą atlikti. Iš to galima spręr 
sti, jog ku‘r nors yra šuo pa
kąstas.

Nenori kitam duoti kredito
Kavalierius iš Dirvos skun

džiasi, jog česnulis norįs sau 
priskaityti tokių nuopelnų, ku
rie jam nepriklauso. Esą, jis 
kažkam pasigyręs, jog iŠ fede- 
ralės valdžios išgavęs pinigų 
darželiui įrėri^ti. įO U&i, gifdij 
nėra tiesa.

Gal ir taip. Bet nieku gyvu 
dėl darželio įrengimo ir pinigų 
gavimo nepriklauso kreditas 
kavalieriui. Nuopelnais varžy
tis todėl jam visai nedera. Jei
gu kam kreditas priklauso, tai 
visuomenei, kuri . nuoširdžiai 
prie darželio įrengimo prisidė
jo ir sau4 jokių kreditų nesisa- 
vino.

Atvyksta O. Katkauskaitė
Vietos laikraščiuose pastebė

jau, kad balandžio 4 d. iš New 
Yorko atvyksta opera, kurios 
sąstate bus ’ ir Ona Katkaus
kaitė (Anna Kaskas).

Butų gerai, kad' vietos lie
tuviai pasistengtų tą musų pa
sižymėjusią dainininkę išgirsti. 
Opera užtruks nuo balandžio 4 
iki 9d.

Pasirašė kontraktą
* ' X

Gatvekarių kompanija sutiko 
pasirašyti kontraktą dar vie
niems metams. Tokiu budu pe
reitais metais padaryta sutar
tis pasiliks galiojo dar dvylika 
mėnesių. Sutartis paliečia apie 
ketu‘ris 
kų.

tūkstančius darbinin-

Rūstauja
ordinuotas čalis jau-Musų

čiasi taip, tarsi viskas nuskriau-

GEDIMINAS BUILDING &LOAN
ASSOCIATION 4425 SO. FAIRFIELD A VE.

gavo Federalės Valdžios Apdraudą (Insurance) visiems savo šė-' 
rininkams ir taupintojams iki $5,000. kiekviena sąskaita.

Taipgi GEDIMINO SPULKA siūlo pinigus ant pirmų mor- 
gičių Chicagoje ir apielinkėj. 1

• GEDIMINO SPULKA per ilgus metus mokėjo po' penktą 
nuošimtį už taupymo sąskaitas ir ketvirtą nuošimti už invest- 
mentus. .

1A F S T
Y OF VOVR 

-

• įINSURED
• sooa.^/

I

Gerk
MALVAZ

SVEIKATAI
APSAUGOTI

Jūsų sistema, kasdien tūkstančiais ir apkrėtimo bakterijos 
atakuoja—BET—jų atakos yra už vis mirtiniausios tik tada, kada 
jūsų atspara yra pavojingai žema. Pasilaikyk atsakančiai tinkamu 
ir laikykis .sveiku. ' ' ,

Daktarai senai pripažino MALVAZ vertę tiems, kurie yra n įsil- 
pę, nervų sukrėsti; be gyvumo ir neurastenikai, ypač kur nėra 
oiganiško negalavimo. Dažnai rekomenduojamas ligoniams, kurie 
taisosi, po ligos ar operacijos. J-š yrį jrodęs akstinančias, gaivi
nančias ir maitinančias vertybes pavargusiai ir nulipusiai sistemai.

MALVAZ yra gardus,’ sveikas muistąs—gėralas padarytas iš. 
r'nktinių grudų—mokslininkų artimai kontroliuojamu budu. MAL
VAZ. turtingas tam .tikra energijos maistą ir mineralų vertybe, 
kuri padės jums gerai pasilaikyti. ,

Bandyk MALVAZ pats—išbandyk atsakančiai. Pamatyk ar tai 
nėra tik tas maitinantis, gaivinantis mąistas-g'ėralas, kurio bandai 
surasti/ 7.'-/

Dabar—žodis rnie pamėgdžiojimus. Jus rasite daug dyleriu. ku
rio pasiūlys padirbimus “geras kaip tik4’. Kodęl jie siūlo “geras 
kaip tik”, kada jie gali patiekti tikrą MALVAZ? Yra tik VIENAS 
atsakymas. Jie galvoja daugiau apie savo pelną, negu apie jūsų 
sveikatą. Tik geras produktas yra pamęgdžidjamas.

Telefonuok prašydamas MALVAZ kartono šiandien. Jei nebusi pilnai 
patenkintas, po to kai išgersi kelis butelius, prašyk pinigų gražinimo. 
Jeigu nėra pilnų pasekmių, kurių lauki, tai me^ nenorime kad jus laiky
tumėte ir siuntinį.

MALVAZ DARO MONARGH BEER, ALUDARIAI

^-■^■19-^9 . 2.1 it P liūtie Ceriai 6500

24 butelių kartonas—$2.75
50c grąžinama už tuščius

12 butelių kartonas—$1.40
\ 25c grąžinama už tuščius

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1838 Metams
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS ROSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko, 

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta Valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10936 So. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 115— 
E. 104th P:.; Nut. Rišt—Frrnas 
Pučkorius, 10831 So. Eibrooke 
Avė.; Sekr. Įžd.—Stasys Yurčius, 
209 — E. 107th St.; Iždo Glob.—■ 
Walter St’Tiinąs Petras Kn sau - 
kis; Marš 1 ką -—Kąstas Remutis; 
Skyriaus Kasięrius — Magdalena 
Šiulentus; Atstovas j Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbuias, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadienį, 7:80 vai. vak., 
D rbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Mnhigan Avenue.

DRAUGYSTES TAUTISZKA GAR
SUS WARDASU LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 Metų valdyba: 

. Pirniinirtkas Petras Ukockis; Pa- 
gelbininkas Stanley Stoskufc; Raš
tininke Lucy Dlktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Jųdaiko; Ka- 
sierius P. Pikturną; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

GARFTELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PASALPIN1O 
KLIUDO VALDYBA 1938 M.: Pirnv

Geo'ge Medalinskas 2335 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank $ta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Piot. 
Rąšt. Mary Medalinskas, 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont. 
įkišt* Vincentas Manikas, 17 So. 
Snringfield Ąve.;- Kasos Grobėjai: 
Mike . DnyfcĮonis, 3917 14th St., 
Jįjpzak Brycną*. 38,8? Po'k St • 
Kasiems Mike Kariūnas, 3508 
Gunderson Avė., Berwyn, UI.; 
Maršalką Juozapas ZuboviČius. 
530 So. Lawndalė Avenue; taiogi 
Juozapa,* WaskL 1451 W. Van 
Buren St. atstovaus G?rfield Park 
Lietuviu Vyru ir Moterų Pa šni
pini Kliųbą Naujienų šėrininkų 
susirinkime. Klubas tnr* tris Šerus 
nupirkęs po vardu Gąrfield Park 
Liet. Janitorjų Kliubo. ta« vardas 
li*»k°s permainytas i Garfield Pk. 
Kliuba. '

stas. Dalykas tas, jog jis liko' 
iš L. K. Darželio Sąjuhgos iš
stumtas. O tai 'atsitiko todėl,' 
kad jis tiek, yniems įsipyko, 
jog teko jį iš valdybos išprą-. 
syti. . • . ' i
; .į, • 4 . ' ... ’ v*

Dabar Čalis tiek įsižeidė, jog 
visiškai nebenori darželio nau
dai veikti.

Naujame biznyje ■
Vasario 26 d. laidotuvių di-^l 

rektorius^N. Wilkelis atidarė 
rakandų krautuvę lietuvių ko
lonijoje prie Superior A ve. 
Krautuvė įrengta tikrai šau
niai. Pasirinkimas taip pat pui
kus ir įvairus, kadangi visi ra
kandai naujų naujausi.

Lietuviai turėtų ponų Wilke- 
lių biznio įstaigą paremti. Juo 
labiau, kad ten ir pasirinkimas 
yra labai geras.

Naujas pilietis
Garnys aplankė . Praną ir 

Stellą Simonavičiuš ir paliko 
jiems gražų sūnelį. Naujagimis 
liko pakrikštytas Šv. Jurgio 
bažnyčioje. Kūmais buvo Sta
sys Alekna iš Arkron ir p-ia 
Dapkunienė, vietinė.
Bažnyčios virto gembliarią- 

vimo vietomis 
‘ • j . ; ■ '

Katalikų bažnyčios virto gem- 
bleriavimo vietomis. Dalykas 
tokis, kad prieš kiek laiko šia
me mieste buvo labai išsipla
tinęs gembleriavimas, kuris yra 
žinomas kaip “Bingo”. Tas tek
šimas iš pinigų buvo visose 
miesto dalyse prasiplatinęs. Pa
galiau įsikišo valdžia ir uždrau
dė “Bingo”. Tatai palietė ir 
bažnytines svetaines, kur gem- 

I bleriavimas buvo pusėtinai iš
siplatinęs. ■ Iš to lošimo atlik-' 
davo gerokai ir pelno.

Jau senovėje buvo • sakoma 
kad bažnyčioms pinigą.! nesmir-

NAUJO TAVĘRNO—THE SPOT 
3972 Broadway, Gary, Indiana 

G R AND OPENING
Įvyks Šeštadienį, Kovo12 d. <

Bus graži muzika, gėrimai ir visokie valgiai. Kviečiame 
visus draugus ir drauges atsilankyti į šitą vakarėlį.- Mes 
visus priimsime maloniai.

MARY ANDREWS, Savininkė.. .

DIDELĖ EKSKURSIJA 
| LIETUUR 

Rengia ir prižiūri 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 

AGENTŲ SĄJUNGA 
e -AMERIKOJE

Del informacijų kreipkitės j:

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

Prop. j. AMBRAZIEJUS
168 Grand St.» Brooldyn. N. Y,

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St.. Newark, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St.. Hartford. Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU 
193 Grapd St.. Brooklyn. N.Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vornon St., Worcester. Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St.. Montello, Mass..

PAUL MOLIS
J9?2 25th St., Detroit, Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 0. Hdlsted St.. Chicago. III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISHING 
CO- DIRVA 
k? S. KARPIUS
6820 Sūperlor Avė..

* Clevelahd. Ohio

A. VARASIUS
\ ŽUS "Ali. Nations Bank Building 

1200 Cętrson St., Pittsburgh. Pa.

į /

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

europii
, Išplauks iš New Yorko

GEGUŽĖS 3čia 1938

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

WhAMBURG-AMERICAN LINEg 
Mnorth german lloydEM.

’ • ' Nušovė žmogų
i šiomis dienomis nušovė Plain 

da\ Vadinasi, jos nebuvo per Dealer laikraščio išnešiotoją. 
Atsitiko .tai tokiu būdų: jis įbė- 
go su laikraščiais kaip tik tuo 
laiku, kai vyko plėšimas. Pa
matęs kas darosi, ^is bandė pa
sprukti, bet nebespėjo: plėšiko 
kulka jį paguldė vietoje.

— Jon^as Jarus.

daug 'jautrios ir drovios, iš ko
kių šaltinių gali pinigų gauti. 
Todėl ir šiuo atveju bažnyčios 
išrūpino specialius leidimus,išrūpino specialius 
kad butų galima bažnytinėse 
svetainėse “Bingo” lošti.

i Dabar tikrai geistai atrodo, 
kad sakytas gembleriavimas yra —

’■ ■ . ■ .-.v' < • L ' • 5 . ■ 'L' '' ’•* *' ’

.visur draudžiam 
I nyti^es įstaigas

Arklys užmušė 
moteri

ŠIAULIAI, — Naisių — Kur- 
tavenų vieškelyje II. 6 d. va
žiavo Jadvygavos kaimo, Pa
dubysio vi., gyventoja Gudavi- 
čienė Ona į mišką parsivežti 
žabų. Arkliui kažko pasibaid
žius, moteriškė vietoje buvo 
užmušta. (a) ' . ■ '

npMJGYSTfi PALAIMINTAS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS: 

John Jąrkss—t pirmin:nkr's. 6”04 
So Ro'*kwell ’-St•; Ad,»*n Subari* 
—vice-pirm., 194V String St.; 
Gasper Paįeltis—nųt. rašt 4019 
So. Artesiąn Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finansų rpHL. 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
k;s—kasięrius, 8159 Emerald Av.; 
Fvank M-’rjrevfčia—kontr. rašt., 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakais — Auditodioą atstovas, 

M ; 4P5ubiitls, A.
Tamevieia jr P. Augustinas — 
Trustėeš. 7 .

ŽAGARTEČIU KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas—Pet

ras Arlauskas, 656 Belden Avė., 
Chicago, J1J.; Pinpininko Pagelhi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St.. Chicaro. 111.; Protokolo 
Raštininke —.Sofija . AmhrozaitŠ, 
11731 So. Indiana Avė.. Chicago, 
T1L: Finansų Raštininkė —' Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearbom 
St.. Chitago III.; Finansų Rašti
ninke? Pagęlbininke — Emilija 

. RamaŠauskierie, 12J6 South
pendence Blvd.. Chicago, Iii.; Ka- 
sierka — Ona Niprikienė. 4015 W. 
13th St., Chicago, 111.; Maršalka— 
William Putris, 4730 So. Snring
field Avė., Chicago, IR.; Kores
pondentas — Juozas BalakaS, 1414 
So. 49th Court. Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, 'III.; 
Steponas Niprikas. 852» West 33 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi viena syki 
į mėnesi kas ketvirtą nedeldieni 
pirmą valandą popiet Ho1lywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III. ”

■■ ■■ ■ .................    T" ■ -J* .............F...  ■■>■■■— ............

Garsinkitės “N-nose”

INSURANCE
. K ■* ' ’ * •

(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagiu
• Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties

NAUJIENŲ 
raštinėje. 

per Rypkevičių

1739 S. Halsted St., 
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai.

ĮK> X \
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The Lithnanian Daily News 
Published Daily Except Sunday
The Lithuanian Newa Pub. CoM Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.0Q per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd Į879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Uisakymo kalnai
Chicago je—paltu:

Metams ----------- -------~.x.— $8.00
Pusei metų --------------  4.00
Trims mėnesiams________ - 2.00
Dviem mlnesiaum__ ______ 1.50
Vienam mėnesiui __ ______   .75

Chicagoje per IšneSiotojui:
Viena kopija ......_____ ~ 8c
Savaitei ....____ n._______ 18c
Mėnesiui ________  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicapoj, 
,■ paltu:

Metams $5.00
Pusei metų ........................... . Z j5
Trims mėnesiams ............  1.50
Dviems mėnesiams .............  1.00
Vienaip mėnesiui ___ ....___
Lietuvoj# ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams 
Pusei metų 
Trims mėnesiams ........... .i J A V ’ • . 17.. .. - . ■ . . 1

Orderiu kartų sų užsakymų.

$8.0Q 
. 4.00 

....____ , W
Pinigus reikia siųsti pašto Money

.' .■ ------------------- ---------------- ...... ■ ... ...................................................... • ..M.,

Popiežius nori “aneksuoti” stačiatikius
. »

Seniai z žinoma, kad .popieŽija svajoja apie rytinių 
(graikų) katalikų prijungimą prie Romos katalikų baž
nyčios. -Tos krypties katalikų yra daug įvairiose slaviš
kose šalyse, o daugiausia — Rusijoje, kur jie vadinasi 
“pravoslavais” arba “stačiatikiais”. Kitąsyk Roma, su 
tikslu rytinės bažnyčios katalikus palenkti savo pusėn, 
buvo sugalvojusi “unijotus” (t. y.- jungtinius katalikus), 
kuriems buvo leista naudotis rytinės bažnyčios apeigo
mis, tik jie turėjo pripažinti popiežiaus autoritetą.

< ’

Caro valdžia aštriai persekiojo tą “unijotų” judėji
mą, todėl iš jo nieko neišėjo.

Po pasaulio karo, kai Rusijoje sugriuvo ne tik caro 
valdžia, bet ir pravoslavų bažnyčia, Romoje vėl atgijo 
viltis pritraukti tos milžiniškos šalies pravoslavus prie 
vakarų bažnyčios. Iš Vatikano prasidėjo tam tikra agi
tacija. Popiežius per savo agentus bandė įkalbėti Rusi
jos žmones, kad jie dąbar, atsidūrę PO “bedievišką” bol
ševikų valdžia, neteko savo dvasinės vyriausybės —- tai
gi juos apsiimąs paimti savo globon Romos katalikų 
bažnyčios galva. j

Nežinia, ar šita agitacija davė kokių nors vaisių. 
Vienas iš papos agentų, kuriems yra pavesta atversti 
“stačiatikius” prie Romos, yra amerikiečiams gerai pa
žįstamas Pranas Bučys. Prieš kelioliką metų jisai bu
vo paskirtas “rytinių apeigų” kunigu, užsiaugino barz
dą, apsivilko ilgu pravoslavų popo rubu ir pradėjo kata
likiškose bažnyčiose laikyti mišias slavų kalba, giedoda
mas “Gospodi, pomįluj!” t)abar jisai jau yra pakeltas 

r vyskupus. j n ’' —... •
Šiomis dienomis, kaip JLietuvos' laikraščiai praneša, 

vyskupas Bučys Kaune turėjo pasikalbėjimą su pravos
lavų metropolitu Ęuleterijum, šio rezidencijoje. Bučys 
nuėjo pas metropolitą, pas kurį rado du protojerėjus ir 
tris pasaulinius rusus, ir bandė juos įtikinti, kad pra
voslavai privalą dėtis prie Romos bažnyčios, nes Kris
tus prieš nukryžiavimą pasakęs: '“Tegu būna visi vie
ningi”. Bet metropolitas JEuleterijus ir jo draugai ėmė 
jam prieštarauti ir, po dviejų valandų bergždžių ginčų, 
pasikalbėjimas pasibaigė.

Bučys sakėsi kalbąs popiežiaus vardų.* JJs'ąį įrodi
nėjo, kad popiežius dėjęs daug pastangų apginti, pravo
slavų bažnyčią Rusijoje ir išgelbėti jos turtus nuo bol
ševikų. Kai jam nepavyko metropolitą perkalbėti, tąi ji
sai pasiūlę pravoslavų bažnyčios galvai bent sudaryti 
bendrą frontą su katalikų bažnyčią kovai prieš “bedie
vybę”, kuri, anot Bučio, skleidžiasi visame pasaulyje iš 
SSRS. Bet Eųjeterijus atmetė ir šitą jo pasiūlymą, pa
stebėdamas, kad katalikiškuose kraštuose esą ne ma
žiau bedievių ir laisvamanių, kaip Rusijoje, p pačioje

■ Rusijoje, nežiūrint tikybų priespaudos, dabar vykstąs 
naujas religinis atgijimas,

, Po to vyskupas Bučys jąų nebaudė daugiąu su mpr 
tropolitu ginčytis ir išėjo, •

Šitas atsitikimas yra įdomus tuo, kad iš jo galima 
numanyti, jogei popiežius planuoja pęr Lietuvą prjęįti 
prie Rusijos: Lietuvos dvasiškius jisai pasirinko, Jkaip 
įranki; Rusijos žmonėms “sukątąlįkįnti”. ’ j

Antra, tas popiežiaus skverbimąsi į Rusiją leidžia 
suprasti, kodėl popiežius paskelbė f‘kryžiaus katą” ko
munizmui. Jisai tįkisį, kad šitokiu budy jįspį įtikins 
tuos Rusijos žmones, kurie dąr peatsižadėjo ręlįgįj^, 
kad Romoje sėdi tikrasis jų užtarėjas.

Su Ętiopįją papa pasielgė kitaip: jisai palaimino 
Mussolinio armiją, kąi ji ėjo tą krąštą užkariauti. O 
dabar, kai Etiopija jau ųžkariąųta, tai jisai tepai pa
siuntė iš Italijos visą dvąsiškijos vyriausybės “aparatą” 
— ministerius, kunigus, vyskupus ir į. t,

Uždraudė Naziams

NAUJIENOS, Cltogo;m
iiii.i įiiih^i^Uiii I .iiii imufimmi lui ,

”~~"~""^|Vasario šešioliktoji KauneApžvalga
M
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(Musų specialaus koresppdento Lietuvoje)
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LENKŲ SMURTAS VILNIUJE! “Naujienų” specialus kores- 
- ------- - pondeptas padavę šitokių f ak-

> I 
Sovietų J Sąjungoje (žiurd 
“Nauj.” kovo 8 d. 1938 m.):

<#Š|a proga tenka pažymė
ti, kad pagąl oficialius sta
tistikos duomenis 1937 med 
tais darbininko uždarbis vi? 
dutjniai buvo 242 rubliai pęr 
mėnesį. Tikrumoje gi reikia 
skaityti, kad tasai vidutinis 
uždarbis nęprąpešą dviejų 
šimtų rublių. O kainos dabar 
štai kokjojs: duonos kilogra
mas (maž-daug du svarai.1 
— ‘JN.” Red.) — nuo 85 ka
peikų iki dviejų rublių 40 
kapeikų, mėsos kilpgramąs

12 rublių, piiebą^iai —• 78 
rubliai, drabužių eilutė +- 
5OO-I5OO rubliu!7 Pietys darbi
ninkų valgyklose S rubliai. 
Turėkit Hjvo|e, kad y?a 
daug tokių darbininkų, ku- 

i r jų uždarbis per menesį ne
praneša 100 rublių.’’
Šitos skaitlines, paimtos iš 

oficialius sęViętų statistikos, 
rodo, kad vidutiniokas darbinin-|”g LkTuvos n’raeFties dar*bais"o n- a"?. ■'sw tw ss ss
dirbt;/augiau kaip dd mene- visa VgIiaU ivairi e viptpBe 
siu, kad galėtu ^usip.rktĮ^ ei- įu visokie ,pra,
lutę rūbų! Daugiau, kaip tre-f * *
ėją dalį menesio jisąį turi dirb-! 
ti, kad į^gytų porų pusbačių 
(čeverykų)! Ištisos dienos ųž^ 
darbio jąrn nęųžtęnlęa nusipirk^ 
įį du svarų mėsos, ir LL

Tai yę ikį kokio lygio “pa
kilo” Rusijos darbininko gyve
nimas

Jau bųyo pranešta, kad lenkų tų /apie dubininko gyvenimą 
adminUfrąęĮją Vilniaus krašte r 
sustabdė Lietuvių Mokslo ' 
Draugijos veikimą. Smulkesnių 
žinių apie tai paduoda “Vil
niaus Žodis”.

Vilniaus miesto Storasta, už- ; 
draudęs Liet, Mokslo' PraugL 
jos veikim, paskyrė jus te 
tams globoti kuratorių? adv. st. 
Wędawskį, Tuojąųs po to at
vyko draugijos neman s^oras- 
tįjos valdininkai ir perėmė 
draugijos turtą* RraugŲos bu
tas tapo. užantspauduotas. Tai 
įvyko vasario 4 d. °V. ž.” sar 
ko; ’'. ?

“Asmenys, kurie naudojor 
si Mokslo Dr-je esaipa mer 

. džiaga Įr dirbo mokslinį dar
bą, priversti y jį nutraukti. 
Teko girdėti, kad kai kas 
šiuo reikalu kreipėsi pas ku
ratorių'adv, Wędąwskk tap
čiau jis dėl Liet. Mokslo 
Draugijos skaityklos atidąr* 
rymo nieko tikro nepąsąko 
ir nežadėjo.”
Lietuviu Mokslo Draugija 

buvo įsteigta Vilniuje dar rusų 
caro laikais, 1907 metais- Jos 
sumanytojas ir steigėjas buvo 
J. Basanavičius, kuris ligi mir
ties ėjo jos pirmininko parei
gas. ■ . - - , : ' L t ■'

Draugijos valdybai duota 14 
dienų laiko kreiptis sų skundu 
Vilniaus vaivadijom

Kuo lenkai gali šitą šavp' 
smurto darbą pateisinti?

i

‘JN.” Red.)

Dvidešimtoji vąsai’io šešįolik- f nuotaiką didesnę pipirų dožą į- 
<toji diena Kaune pranešė iki/ ' 
šiol visos buvusias iškilmes. Iš
kilmių metu prie nežinomojo 
karęivioi kapo žmopių gusirinko 
kelios dešimtys tūkstančių. 
Vien organizacijų vėliavų buvo 
sunešta arti dviejų šimtų, šio
se iškilmėse dalyvavo ir įvairių 

i Įmonių darbininkai, žinoma, jie 
dalyvavo savo darbdavių tik pa
raginti, nes darbininkų kaipo 
tokių dabar jųkių organizacijų 
nesama, todėl darbininkai orgą- 
nizuotai, kaipo savo proefsinių 
sąjungų atstovai, dalyvauti ne? 

kali. , ,

Tąigi, dąrbįniųkąf dąlyvąvO 
tik įmonėmis., IŠ kitų orgąųizą* 
cijų dalyvavo tose iškilmėje 
aįšku tik tokios organizacijos, 
kurios dabar tik gali veikti. Bet 
gi šių iškilmių pasižiūrėti susi
rinko žmonių daugybės; mąt, 
daug kas eina pažiūrėti kariuo
menės pasirodymų.

I * •

Prie nežinomo kareivio ka?0 
kalbą pasakė dabar pavaduojąs 
ministerį pirmimbką susišiekl- 

Iujo mmisteri^» kuris pąsidžiau-

bęrti.
Kaip savais darbais netenka 

pasigįrti, tai geriausiai kitus 
peikti,. šmeižti, kad jte 
esą kalti, tai bent esama kuo 
pasiteisinti,

Vakarę veik iki vėlybos nak
ties Kauno gatvėse buvo pilna 
Žmonių. Visi ęjo pažiūrėti vy
kusios iliuminacijos.

Kadangi šie metai skaitomi 
jubiliejinais metais, tai dar šie
met bus daugybe visokių pra
mogų, bet jei ir toliau tokia 
pat dvasia tos pramogos bus at
mieštos, tai neteks laukti, kad
—WW—■IIIĮ.I UI Ui I »■■■■■ «l !!■ ■!. 1 II ■■ ■■■■■ ■,■■■■ 
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< Ketvirtadienis, kovo 10, 
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jos butų labai šaunios ir džiu
ginančios.

Tolydžiai vienus šmęižiant ir 
pigios rUšięs demagogiją va
rant ir gudriausiai suruoštos 
pramogos praranda savo skais
tumą. Reikia tikrai turėti labai 
rambią visuomeninę odą, kad 
dešimčiai metų praslinkus, vi
sas politines organizacijas į o- 
žio ragą suvarius ir tik vienai 
jų visus monopolius atidavus, 
vis dar tenka atsirūgti kitų ne
va padarytomis nelaimėmis.

Tai mažiems vaikams, ir tai 
pačio mažiausio amžiaus pasa
koj šitie ponai tautininkai jau, 
rodos, turėjo tiek proto įsigyti 
ir, rpdos, butų laikas tai išma
nyti ir susiprasti. Bet kuprotus 
tik karsto lenta ištaiso.

—H.

MUSŲ SKAITYTOJAI
X

Į SU. NARIUS

“GEROVĖ” SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE

Germunia Club, kuri užlaiko 
• salę ties 108 Germania Court, 
Uždraudė Chįcagos nazių orga
nizacijai (lerpian-American 
Bund naudotis sale. Naziai tęn

reguliąriai laikydavo susirin
kimus ir masinius mitingus; bet 
prąrado privilegiją, po triukš
mingų riaušių, kurios kjlo yie- 
namę mitinge.

Kaziai paleido kumštis į dar
bų, kai vienas anti7nązis įaudė 
akuotį klausimų nazjųi kalbe^ 
tojui.

‘■Laisvė” sakosi nebijanti,; 
kad sugriūtų Stalino diktatū
ra — nežiūrint to, kad Stalinas 
yra priverstas šaudyti;, stam
biausius sovietų valdžios steL 
gėjus ir bolševizmo Vadus, ku-j 
rie dabar pasirodė esą “šnipui”. 
Ji mano, kad “šnipų, žalotojų,' 
žmogžudžių” išnaikinimas so
vietų' valdžią dar* labiau sustip
rins.. Ir priduria:

“Dar vieną dalyką šitie 
ponai turi žinoti: Sovietų 
Sąjungai pavojaus butų tuo
met, kai kapitalistiniam pa
saulyj darbo žmonių gyveni
mas gerėtų, o Sovietų Sąjun
goj — prastėtų.'Ačiū viešpa
čiui, viskąą ęipą kąįp tik at
bulai: kai kapitalistiniam pa
saulyj žmonių gyvenimo ly
gis . vįą Hną žemyn, tai So
vietų Sąjungoj -- jis vis ky
la?’. - . -
čia “Laisvė” iarelškią džiau

gsmą ir dėkoja “Viešpačiui” UŽ 
tai, kad, jos nuomone, kapita
listiniam pasauly #‘darbo žmo
nių gyvenimo lygi®? eina vis že* 
myn”! Nesvarbu, ar komunistų 
organo nuomonė apie darbo 
žmonių gyvenimo blogėjimą ka
pitalistiniame pasaulyje yra 
teįpinga, ar ne. Bet pąątebėtįr 
ną yra tai, kad jisai tuo džiagi 
g*#m

; Vadinasi, j eigy Amerikoje 
arba Anglijoje darbu Žmonių 
bųk’le blogėja, tąį kpmunistal 
tųp yrą pateųkinti. Jie pokštą, 
kad tiems darbo žmonėms bu-, 
tų kuohtogįaųpią, *9— ųep tuo
met komunistai galėtų dąr lar 
biau didžiuotis UdarbJmbką no4 
jdm” sovietų Rusijoje! Iš to 
yra > aišku, kad komunistėms 
darbinįnkų gėrovė visai nerupu 
V|eą( jįąp JįępĮp rupi, tąi ^-r 
kąd kilto, kaip ant mtolim ao* 
vietą Rusi ją ir MC Uh 
kyty^i stąiim? diktotorąj

Taigi, kada Amerikos kumų- 
niąįai šąekaį kad ijė “kovoja” 
dėl Amerikos darbininkų būk
les pągeripimPi tąi jie meluo
ja.

Pabar pažvelgsime, kaip

pimas — po 20 metų bolševiz
mo viešpatavimo, po 13 metų 
Stalino diktatūros ir dviejų 
“piatilietkų”!

Iki šitokios' “laimės”' dar ne
priėjo ne vienos kapitalistines 
šalies darbiiiihkai. ,

Štai dėl ko niekur perą to
kios baisios desperacijos, kaip 
dabartinės -sovietų valdžios vir
šūnėse., Jųkjftie masiniai buvu
siųjų komisarų ir bolševizmo 
vadų sušaudymai yra ne^ kas 
kita, kaip desperacija!

Sugavo nepaprastai 
didelį erelį 

-----------------------------------------------------I
- T'- _ , I

Pernai rudenį ir šiemet žie
mą didesniuose mufeų krašto 
miškuose pasirodė net kelių 
erelių. Prieš keletą mėnesių 
Alytaus-KaišĮadorių ir net 
Kauųp aplipkėsę buvo Paste
bėti jurų ereliai. Vienas kitas 
jų net buvo nušautas. Prieš 
kelias dienas Obelių apylinkėse 
pastebėti kilnieji ereliai. Ūki
ninkas Mekšopas vięnąmfe tap* 
kumyne išgirdo keikto paukš-? 
ęio klyksmą ir spąrpų plasno
jimą. Ųkipipkąs tąnkųmyne 
pamątė labaį didelį paukštį. 
Žmogus ląbąį nustebęs,, nęą to
kio paukščio dąr piękųomęt ne
buvo matęs. Erelis kelis kart 
mėginęs pakilti į viršų, bet dėj 
vietos stokos, atseit, tankių ša
kų, .to padaryti negalėjęs, Vki- 
Sipkąs atsinešęs mąlšų, ąųgą- 
yęs paukštį ir j į parsinešęs 
namo. Ųktomkas Meilūnas va
kar sugautą paukštį at§įyntė 
į Vytauto pįdžįpjp ŲpįvprsĮtė- 
tp Zoologijos Muziejų, Tęn pą? 
aiškėjp, kad tąį yrą \ kįlnųsįs 
erelis. Jis yrą jbŲkrM dldalis. 
Pąųkštis sp išškčętois spar
nais turį ąpĮe ^.20 m* Platu
mo* fląmtįnįnkų žmĮomigf ąpM. 
čiąu, kai musų krašte bųyp tau? 
kus didelį miškai, JcIJpieji ąrę?- 
Jiąį Lietuvoje bųdayp pe re|į 
sveęjaį- Bet sumažėjus ? mii? 
kamą, ’ kilntojį ■ 
krašte bęyęik • Pafear 
■jie ėją atskręnda daugiausia fe 
šiaurės kraštų. {. Gyvępa Soyipr 
tų Rusijoj ė, §uopiijW ir 
.tur. Sugautasis paukštis buvę 
nusiųstos į<proL T, Įyąpąuslm 
ukį~ObęĮypę/ kur jis bus ia|?

tiesų - yra su gyvenimo lygįp nufeįs. erelis t)ųą pergabentas ; į 
“kilimu” sovietų RųsŲpjP- 'Zoologijos Soją.

kalbus ir visokios pramogos, ir 
Žįą aišku tos sueigas 4arę tik 
tos organizacijos, kurios dabar
tinėse sąlygose turį teisę veik
ti. Sakytos kalbos ir jos >kitų iš- 
klausytpsė

Vakare Kaunas tyčia gražiai 
buvo iliuminuotas, šviesos gau
sybė. Reikia ir čia pasakyti, 
kad privačios įs'įąigos ąr priva
tus namai, betgi pasipuošė tik 
vėliavomis, jokių kitokių deko
racijų nebuvo matyti, Net dide
lių tautininkų namai ir gerai 
net pasiturinčių tai dienai ne
buvo tinkamai pasipuošę, juk 
vėliaVoš z išltobinim'as, tąi dar 
nėra tokiai diedai įinkamas pa* 

i sipuošimas.
Tikrai įspųdingąį tik valsty

binių, arba PU.sįąu valstybinių 
ir yisuųmęnipinų įstaigų nąjpai 
buvo gražiai iliuminuoti. Jei yL 
są gyvenimą neslėgtų monppor 
listų dvasią aišku šįpkjps iškil- 
ipęs'. šjojį šventę dar įspudin- 
giau, dar gražiau bptų švenčia
ma. Juk tie, kurio dabar jąųčią- 
si lyg posūniais, į visa tai šal
tai žiuri/ : /

jup labiau/ kad ir prie karei
vio neŽmpHĮOjO kapo mįnistęrio 
pirmininko pavaduotoju 
siekiui0 piiniste^is vis dėlto, ne
iškentė, įr metų gruodžio 
šeštoiikteja atsirūgo. t

Šiokioje vietoje ir šiokiu me
tu mažiausiai padaryta takto 
kitų pažiūrų žmones taip ne
švankiai palietus. <

Jpk jp kalbos, tai 1920 
metai butų buvę LietuvaĮ visai 
pražūtingi, jeį ne gruodžio |7 
dienos perversmas!

šiokįas Raibas girdint, 
rpa? daug karų parpUŠa nuotai
ką yįsąį nuoširdžią! tokios? 
kįlinįe dalyvauti.

TokioA iškilmes visur yrn 
skirtos burti visas krašto kų*’ 
rybines pąjėgas, sukelti gerą 
nuotąikĄ, gražų upa, kilnų pą- 
slryžimą, bet neneigti kitų, o y- 
pač tai nedera daryti tiems, ku
rie pęr dešimts valdymo metų 
lygiai jokių gairių ateičiai nėra 
nustatę ir tąytos pajėgas tįk 
suskaldė, bet jąa neąųbure, Tik
rai reikia mąžiausiąį nusivokti 
Vienomenėą nuotaikoje ir dar 
mažjąų Hikiį būti Išprusintam? 
kad šitokias storžieviškas kal
bas sakyti. Tai’mažiausiai poli
tišką Įr vįsupmenĮška kąjbą. 
Tai žemos rūšies, mjtinginis tę- 
nąs. - \ ' •

Taigi, ir? šių metų vasario še
šioliktoji, nors jau iš pijęs dvi- 
dešimtoji, ręiškiaipo džiaugsmo 
ir entuziazmo nėrą .sukėlusi. Q 
ponas susisiekimo ministeris
dar rado būtinų. į tos - šventės demokratiškoj • Amerikoj, ti. . k /. .. /1 , . ■' ■ k • * ...

fSipętonoą valdžįps nagai jau 
lendą į Susivienijimą Lietuvių 
Ąm®rikoj- Tautininke yra jos 
ągeątąį ąj’bą pątaikunąi, todėl 
neprisieiną stebėtis jų pastan
gomis. Bet šį sykį sandariečiai 
nusimovė demokratybės ir pa
žangos kaukę ir pasirodė pli
kais smetonininkais. Jų prezi
dentas .8. Gegužis, ir jų šulai 
M. Vinikas, B. Vitaitis ir kiti 
sušaukė ^konferenciją sykiu su 
tąutinjnkaią Ęrooklyn© ir nu
tarę pasveikinai Smetonų, Tai 
buvo toji konferencija; kurią 
jie šaukė tartis SLA. reikalais. 
Susivienijimas skaitosi pažan
gi, demokratišką organizacįja. 
Ką bendro ji turi su Smetonos 
valdžia ? Matyt, yra pasiryži
mas ir gal susitarimas paver
sti ją fašistinės propogandos 
įnagių, Jie ir organą “Tėvynę” 
jau pąskelbė esant srioviniu, 
nacionalistų laikraščiu. Redak
torius S.; Vitaitis stengiasi taip' 
jį ir redaguoti*

7 Pasveikinusi Smetoną, san
dariečių ir tautininkų konfe- 
rępęįja nutarė ųžgriębtį Susi- 
Viepijimą. Nutarė dėti ir rink
ti pinigus rinkimų kampanijos 
vedimui. Kadangi stambi narių 
dauguma nebalsutoją už jų kam 
didątUiS, tad nutarta pinigų pa- 
gęlba gauti jięms balsų.

Tačiau jie nepasitiki laimė
ti. Bijo, kąd didžiuma narių 
per arti pažįsta šittios ponus 
ir nesiduos suvedžioti. Kad pa
neigti narių balsą, narių valią, 
jie Maginą savo pakalikus rink
ti delegatais į seimą saviškius 
kai galint didesniam skaičiuje 
ir jų nugabenimui į Sęrantoną 
jąų pradėtą rinkti pinigai. O 
paibelis da gali žinoti, ar ir 
Smetoną Valdžią čia savo trL 
grašio neprikiš. Noromis nepo-! 
rpmis tenka spėlioti, ar tik nėr, 
ra x aiškias susitarimas ir susi- 

, pratimas tarp ipusl| sandarie
čių ir tautininkų su Lietuvos 
valdžia pasigriebti Susivieniji* 
mą.

, Kada; Šitddos machinacijos 
daromos, kada smetoniniai ryž
tasi kelti pinigus savosios srio- 
vės kandidatų rėmimui, savųjų 
delegatų į seimą gabenimui, kad 
sudarius tokį skaičių,' jog ir 
išrinktuosius kąndįcįątųs jie 
galėtų atmesti, tai negalima ty
lėti Įr negulima laukti, Demo
kratijos ir laisves Šalininkams, 
pą^angpą pionieriams fąpo pa
skelbtas kąra^. Ret SųsįvJeniji- 
me yrą gąnčtlnąį padorių, lais
vę ir demokratiją vertinančiu 
ir pažanga myiįnčįų narių, Ką- 
da j|e sukrus, kada jįe ąte|s 
į kuopų mitingus balsuoti, ka- 
da jie sušauks savo kpnferen-? 
cįjąs ir susitars juodajam e|ę- 
mentpi dupti smūgį, kada jie 
išrinks tiek, delegatų, kięk kon
stitucija leĮdžia ir pagelbės 
jiems į seimą nuvykti, tuomet 
sandariečiai ir tautininkai pa
tirs, kokia mizerna jėga jie yra

Balsavimai ir delegatų rinki
mai jau eina. Todėl visi pri
valėtų balsuoti ųž šiuos kan
didatus į Pildomąją Tarybą:

Bagočius, prezidentas 
Mažtfkna, vice-prez. 
Miliauskas, sekret/
Gugis, iždininkas
Mikužiute ir J. Martin, 

iždo globėjai
Dr. J. Stanęslow, Dr.-kvotė- 

jas.
Nė vieno balso už sandarie- 

čių-taųtininkų kandidatus! Nė 
vieno balso už demokratijos ir 
laisvės priešus ir 
garbintojus!

Rinkite delegatais 
pažangius narius, 
veidmainių,; pataikūnų ir atža
gareivių. Rinkite nemažiau kaip 
konstitucija leidžia. Jeigu at
žagareiviai tikisi sukelti fon- 
dą.^r pradedą Jau rinkfi pini
gus savo delegatų kelionėms j 
Scrantoųą, pažangiųjų yra ne
palyginamai daugiau, jie do
resni, gabesni, inteligentiškes- 
ni ir vaduojasi ne skymais ir 
juodais tikslais, o idealais ir 
• ' ’ t : -

principais, todėj nebus 
ir mums sukelti fondą 
tamsius sandariečių ir 
ninku pasimoj imtis ant 
vienijimo. Tas pasimojimas ki
lo iš grynai atžagareiviškos par
tinės srįovės ir, galimas daik
tas, su Lietuvos valdžios žinia. 
Jis turi būt atremtas!

T,

Smetonos

seimą tik 
Nerinkite

r

*
sunku 
prieš 
taųti-
Susi-

IŠ LIETUVOS
■■ ■ t I. I |

Ūkininkas skriaudė 
samdinį ir teisme 

melavo
Babtų valse. Pi palių k. gy

ventojas J. Kundrotas bernu 
buvo pasamdęs Jasinauską ir 
suderėjo'' mėnesiui mokėti po 
50 lt. Jasinauskas dirbo 9 mė
nesius, bet, kai išeinant reikė
jo gauti atlyginimą, samdyto
jas pareiškė jau esąs sumokė
jęs. Samdiniui teko eiti j teis
mą, o teisme Kundrotas tą pa
tį tvirtino. Savo teigimui su
tvirtinti pastatė liudytoju kai
myną J. Malinauską, kuris,, pri
siekęs paliudijo, kad dalyvavęs 
kąi Kundrotas samdiniui atly
ginimą sumokėjęs. Jasinkifckas 
nenusileido ir įrodė, kad sam
dytojas jį skriaudžią, kad at
lyginimo ųčrą sumokėjęs. Me
lavusiems teisme iškelta nauja 
byla. Apygardos Teismas Kun
drotą nubaudė 9 mėn. kalėjimo 
už tai, kad jis pats melavo įr 
prikalbinėjo Malinauską. Ma
linauskas nubaustas 6 mėn. ka
lėjimo lygtinai, nes jis pįrmą 
kartą baudžiamas, 
už melavimą teisme 
kartą nubaudžiamas,

Kundrotas 
jau antrų
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Gabrielė Petkevičaitė Lietuvos 
Rašytoja ir Veikėja

•*-. , • . I

pirfpųjų veikėjų, sųsirųpįntisių 
savo tąųtos likimu, Nuo 1846 
m. L. Ivinskį^ bųvp prądėjęs 
leisti savo kąlendoriūs gimtąją 
kalba, kur gre^ą jo paties 
straipsnių byvo spausdinami 
vyskupo Valančiaus ir kįtų rim
tų tėvynės mylėtojų, susirųpi- 
nusių savo tautos likime

Po 1808 m. sukilime Ivinskis 
buvo U mokyklos kur mokyto
javo atleistas ir atsidūręs ąim* 
kioje būklėje. Kadangi Ivinskio 
buvo gimęs 1811 m, tai tyrėjo 
jau 55 metus, kada apsigyveno, 
kaip mano mokytojas, mano tė
vų namuose.

Ivinskiui buvo paskirtas dap 
bui dirbti atskiras šviesus, di
delis kambarys. Tame kamba= 
ry pastatė Ivinskis daugybę 
stalų, o ant tų stalų sudėjo di
džiules skrynias stikliniais vir* 
šais. Pašaukęs mane, parodyda
vo tų lėkštų skrynių dugnuose 
daugybę Įvairiaspalvių, margų 
drugelių. Visi jie išskėstais 
sparnais, per nugarą perdurti 
segtukais ir jais prismeigti prie 
kamščių, skrynių dugnuose, Į 
tuos drugelius man niekuomet 
neatsibosdavo žiūrėti ir grožė
tis: kiekvienas vis kitokiomis 
spalvomis žibąs ir vis kitokio 
didumo!

Tame pačiame savo kamba
ry Ivinskis papuošė sienas di
džiuliais, man tada dar nematy
tais, paveikslais. Gražiame mė
lyname dugne geltonavo kažin 
kokie padarai, subraižyti pla
čiomis rudomis gauruotomis 
juostomis. KaF ktlr $03 juostos 
buvo susiraičiusios' į dar rudes- 
nius kamuolius. Siauresnės juo
stos buvo juodos ir kai kur pri
mindavo rykštes pavidalą.

Labjąu mf.n patiko tas pa-# 
veikslas, kur buvu žemyn galva 
atvaizduota spiailianose boba 
su kepusiu, išskėtusi abi ran
kąs, — nors dešinioji buvo lyg 
nuo peties atitrukusi. Boba bu
vo pavirtusi su kede ;• kėdė man 
priminė šuns išvaizdą, šiaip dar 
buvo • matyti tos bobos plačių 

tautos, netik kaip aukštos do- plačiausias sijonas, 
ros žmogus, bet kaip vienas i$ (Bus daųgjąy)

Su šiiio numeriu pradedame 
Gabrielės Petkevičaitės biogra
fiją. Petkevičaite yra viena žy
miausių ir nuoširdžiausių Lie
tuvos laisves kovotojų. Ji yrą 
dabar jau 72 metų amžiaus. Per 
visą savo gyvenimą ji nuošir
džiai dirbo Lietuvos kultūros 
darbą. Rašė, redagavo Lietuvos 
žinias, suorganizavo moksleivių 
šelpimo draugiją “žiburėlį”, au
kavo savo pinigus moksleivių 
palaikymui ir išleido ne vieną 
jaunuolį į aukštesnius' mokslus. 
Atidarė pirmą Lietuvos seimą, 
.parašė daug knygų ir dabar 
dar rašo. Mokytojavo Panevė
žio gimnazijoje ir atliko tiek 
darbo, kaip nei viena kita mo
teris Lietuvoje. Jos artimiausia 
draugė buvo visoms mums ge
rai žinoma, rašytoja J. žemaitė.

Susipažinkit su ta įžymia 
Lietuvos kultūros dirvos dar
buotoja. Perskaitykįt jos bio
grafiją, kurią ji pati parašė 
Moterų Skyriaus skaitytojom.

Vėliau supažindinsime jus su 
jos parašyta Lietuvos atgijimo 
istorija. Sekite jos straipsnius, 
nes jie yra autentiški ir ap
švies jums Lietuvos praeitį. 
Niekas kitas taip vaizdžiai ir 
gražiai neatvaizduos to laiko
tarpio. Rašydama į musų Mote
rų Skyrių, G. Petkevičaitė pa
darė mums didelę garbę — mes 
už tai išgilumos širdies esame 
jai dėkingos ir tikimės, kad jos 
raštai' bus įkvėpimu tolia.us va-? 
ryti pradėtą jos riiroširdų. dai> 
bą; Tu esi-’triūsų* žvaigždė t ir 
mes seksime Tavo keliais...

Mariutė

MOKY-

savo pir-
turiu

MANO PIRMASIS 
TOJAS

Pasakodama ’ apie 
mus žingsnius moksle,
grįžti į itin jau dabrr tolimus 
laikus. Esu gimusi 1861 m. Mo
kyti pradėjo mane 1866 m. (Ii 
mana pirmasis mokytojas buvo 
žilagalvis senelis Laurinas Ivin
skis, iki šiol gerbiamas musų
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VĄJUS MOKYKLOSE PRIE& žiūrėti į problemas veneriškų 
SIFILĮ

Šią savaitę aukštesnėse mo
kyklose bus mokiniams išdalin
ta korteles ant kurių tėvai bus 
pakviesti pasirašyti pavelijant 
savo vaikams pasiduoti syfiljo 
egzaminacijai.

Reiškia, dėl šios egzaminaci- 
jos vaikas turės duoti pavyzdį 
kraujo, kuris bus nuleistas iš 
rankos kraujagyslės,, Vaikui ne 
byą jokio,.ą^ąv^a^s. '..’c’

Dvi grupės gydytojų, po va
dovyste Chieagos Sveikatos 
Skyriaus, dirba dabar ąukštes- 
niose mokyklose. Jie yra jau 
eg^ąmipavę rppkinius ta.pi. tik
rose Ghicągos Kolegijose ir u- 
ili versi tetuosp.

Šis darbas prįsidoda prip da
bartinio vajaus dėl išnaikinimo 
syfilio, ligos, kuri yra žmonijos 
“Dievo Rykštė” ir kuri nuvaro 
daug žmonių į beprotnamius į 
kalėjimus, ir J įstaigas dėl aklų, 
Šlubų Ir taip toliau.

Tąm tikri gydytojai tvirtina, 
kad didžiumą yiršmioėtų įstąi- 
gų Imtų galima uždaryti jeigu 
Šitą venerine ligą, syfilis, butų 
išpąikinta ir pq kontrole.

^itąs vajus yra labai svr.rbps 
žmonijai. Apsįmokėtų kiekvie
nam tėvui pąsirąšyti ant korte
lės, ne tik dėl svarbos ir nau
dos tos egzaminacijos, bet dcl 
to, ka.<Į tėvams nieko ne kąi- 
nuosf

Vfeftas bys slaptoje užlaikyta, 
tarp gydytojo ir mokinio. Ne 
mokytojos, nū kiti nežinos re
zultatų.

Jeįgu iš'tyr i liejimas kralr jo 
pavyzdžio, pasirodys negaty viš- 
kas, viskas. tuo ir pasjbaigs. 
Niekp daugiau nereikės daryti-

O jeigii kraujo pavyzdys pa
rodyk kad vaikas turi syfjlį, 
tai Sveikatos > Pepartąmęntąs 
praneš tėvams ką vaikas turėtu 
daryti, kad išsigydyti.

žinoma, šitokią egzamina.cija 
yra naudinga visiems žmonėms. 
Šitas vajus jau tęsiasi keletą 
mėpesių,- Visuose iąikrąščiuose 
buvo blankus, taip kad kiekvie
na ypata galėjo ir dar gali PU- 
sipąųclptj šia proga.

Kiek man žinoma, gydytojai 
nemokamai daro egzaminapijps 
šio vajaus laiku;

Kiekvienas išmintingas žmo
gus supranta svarbą šios Veik
lios agitacijos prieš baisią ligą. 
Reikia prasišalinti nuo tų madų 
ir įapratimų dėl Įjūrių mes bi
jom kalbėti ir aiškiai į akis pa-

i Ijgų.
Kada žmones suprato, kad 

nėra gėdos kalbėti apie džiovą, 
tąi tik tada gydytojai galėjo tą 
ligą suvaldyti, sudrausti. Taip 
ir bus su syfiliu.

šiais laikais mes turime 
stengtis savOvligų problemas at
virai ir aiškiai išrišti, neturime 
elgtis taip k#ip/ praeity žmones, 
kurie tįk ;šnabždėdami kalbėjo 
apie tam .Tibras- ligas. į

O dar senesniais laikais, ne
civilizuoti' žmonės sąvo sergan
čius ir beprotingus brolius plie
kė lazdomisMr botagais, kol ią-» 
vare iš krtas^r iš gentes. Toks 
vargša s ligonis baugiausiai mir
davo nuo bado. Jis nebuvo in
teligentiškai /prižiūrėtas,

Bet, šiandien, męs save skai
tome civilizuotais 2mo?rčmis. 
Tad turime inteligentiškai išrįš” 
ti šią didelę vėneriŠkU ligų pvo* 
blcmą. Turime drąsiai į proble
mą pažiūrėti ir nebijoti madų 
ar pripratimų, bet turime Veik? 
ti sąžiningai, kad, išnaikinti, šių 
žmonijos rykštę.

Del to apsimoka . kiekvienai 
ypataį pasiduoti šiai egzamina- 
cijai. Tėvai turėtų kooperuoti 
su mokykla ir, su Sveikatos De
partamentu šiam darbe, pasira-^ 
šydam! ant kortelių, kurias vai
kai parsineš namo.

Po egzaminacijos, ir po krąiir 
jo ištyrinėjimo, bus linksma ip 
nu Jonu visiems žinoti, kad ši 
bąisį ligą jų vaikus aplenkė.
' Bet bus dėkingas ir žmogus, 

kuris bus painformuotas į laiką 
ir išgydytas.Iš LIETUVOS

;■ —t———- ■■ .r--

LIETUVIU MUZIKA
' UŽSIENIAMS •

■ šviet. Ministerija per pasau
linio vardo leidyklą Edition 
Univęrsal pradėjo leisti lietu
vių kompozitorių kurinius.

Jau išleista visą eiĮe smul
kesnių Grųpdžio kuriniu, du 
Kačanąusko preliudai, V. Jaku- 
bi'Mio “Du vaizdeliai“, V. Bace
vičiaus “Dvi groteskais”,’ lei
džiama Bahaičio Sonata fortą-; 
pionųį ir violončelei. —Tsb.

Skelbimai Naujienose

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

nuo reumatizmo, nes ir raufiflt* 
nys sutinę Ir Sustyrę. Skaudą 
iOkys# Žinogus dūsta ir suset* 
gą bronęhitu, žmogi us raųmer 
nyu y^ą daugiausiai naudojami 
dagiausiai ir apsėsti parazitų, 
dėl to, kad tose viątosą yrą 
daugiausiai kraujo, kaip tai į 
krutinus raumenyse, diafrag
moj kaklo ramįoyge |r aplink 
gerklę, liežuvy, akyse ir ta|p

Kaip žinome* kad sergame TrL 
ęhittonią

Kur tik lengvai susergama, 
pavalgius kiaulienoj reikią mar 
pyti, kad td pirmoji priežastis 
yra triehlnOSis, Jei sUOkiąu sur 
serga, tad/i pakils karštis# Nuo 
to karšio pi.kiiimoi galima nur 
statyti kokiam laipsny, parazL 
to vystamasis vykstą,

Pąvąžitui vystytis yrą trys; 
laikotarpiai' pirmam ląikotaiv 
py pąnzĮtąi yra žmogau s žari 
nose. Žmogus sųėergą Už keb
lių valandų po valgio,. Ligonis 
jaUčįą pilve sunkumą. ,Širdis, 
kąįp sakoma., “pykstą”,; žmogus 
vemia ir vięjųriąį pąsidąrp pa
laidi. Ęąrtus kyla pamažu, bet 
nęr savaitę ląiko siekią ftį 104 
F. Iš pat pradžių ligonis nuo. 
raumenų sustyrimo jaučiasi ta? 
rytum perblokštas. Ta liga 
žmogų gali tąip nukankinti, kad 
jis gali ir numirti, ir tik per 24 
iki 48 valandų ląiko. Bet ykai 
kada liga pasirodo tik praslink 
kus 8 ar daugiau dienoms.

Antras ligos laikotgrpįs pra<- 
sideda tada, kaip parazitai Skirt 
stosi j visas kūno dalis. “Šiuo 
laiku ligonis prakaituoju karša
tis pakilęs laikosi, veidas ir a- 
kys tinstą, raumenis skauda 
taip, kad žmogus jaučiasi kaip

treęlasįp ligos toipspis prasL 
4# ąpie ketvirtos sayą|t&j gą^ 
įij, kada kirmihėĮIŲ gemallųtei: 
apsitrąukią kiąukųtąis. Slųp JąU 
ku karštis pradedą mažėti, IL 
gorus labai nusilpsta, yaupienis; 
tąhpškąudą per mėtys ląiko at 

ilgįąp, ;
TtiehiriOsis ligą galimą pažinti 

tik mikroskopais. Bet ir tai: 
tik dalinai

Išvengti trichinosis ligos, ne
valgykite. ta ligą apkrėstos 
kiaulienos. Tokia mėsą neturė
tų būti pardavinėjama, bet jif 
yra parduodamą. Ir dėl to pirkr 
dąmas, kai nežinai ar mėsa yra; 
apkrėsto gy vulio ar ne — visa#- 
da gerąi mėsą išvirk- Kuf kiau
lės- auginamos, žiurkės reikia 
visai išnaikinti, kad kiualės ne
gautų progos jų ėstu

(Bus daugiau)

j: Maistas 1 
j Vefe W« Vilktai |

Obuoliu Sanduiės
' (Muffins)
% puoduko sviesto arba Matgarjno 
% pyodukp ir 2 unkštus ęukrjus 
t gerai išplakus kiaušinis

puoduko niiltų
ĮMi sau|d(uk<| baĮkifig plud^io
Ū Šaukštuko draskos
Va šauktuko cinamonų

1 pvvdukfi piene
. Į pčtpdplp* nuiupuj ir fat>|i $mpi- 
■kįd sppptfStytų pbfcfit}.

Gerai ištrinkit sviestą arba fnargjri- 
tl|. ėu cokriuti. Pridėkit kiaušipj if įe- 
iai ^ipjišyką, Persįjokit ftliUus, p^ktfi 
'pridėkit visus x kitus sausų? • pridėtas 
Ijį persi jokit 3 sykius. f

Dėkit prie sviesto ir kiaušinių po 
truputi pamato am. «o pienu, IšmaHy-. 
ki<- tik tifb, kad «psirr|^išytų i; mHlai 
nebūtų sausi, Apj gdp ptiiįkįt pbųp- 
lipš ir Ifngvįi išmaišyk^. Supijkit į 
šviestu išteptas "trtuffiri tirts” apibar-' 
stykit su cukrum ir cinamonai*. K»p- 
Wt epie 20 minulių gana karlcatne pe- 
Šiujfr Padarysiu 12 skanių bandųpą.

Pasakos
—Tamstos žmona mums pa- 

pąsakojm kad Ji šiemet važiuo
sianti kartų su mumis prie 
Juros. Ar Tąmąta turėsi ką 
priėš.

j: - Visai ne, tegul sau paša- 
ko^ft. ■ ; ;
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Musų skyriaus bendradarbe, 

Marią JokutiynĮepe, KAS MAN 
PATINKA skyriaus iniciatore. 
Noriu manyti, kad skaitytojos 
atsilieps j jos šLuksmą- Dėkui, 
Mieloji, už raginimą pesnausti;

Man pątipką vūą# ką musų 
skyrius tąlplną, jtio skyrius į- 
vąjrišPlš# tuo jiš įdomesnis, žir 
nomą# tokie kaip Dr. 
^llupąitėsv turi neapsakomą 
reikšmę nęs jįe mus ruošia ge- 

gyvenimui. Didžiai ver
tingi ir p. Narmontaitės straip
sniai, nes jie mus supažindiną’ 
su musų vaiko antraisiais na
mais — mokykla. O ji, kidpp 
mokytoja, rašo visa savo paty
rimu. Jos. rąštaį labą! pageidau
jamu Ne moMąU byąngiutini 
Dr. Ęaltrušąįtieųes, ąrtisbės 
Kubilienės, Ryąnskiepės ir kitų 
mintyj. Bet didžiąusiąą dėkui 
tegu tėnką v!sums toms bend
radarbėms, kurios nUolatlniąi 
Veda tąm tikrus skyrius. Visų 
pavardes, ątrodo, peįmąnomą 
paminėti. O reikėtų pąminėti 
Alsų, jei jau sąkytį kas mam pa
tinka. • ’ ’ ;

Suprantu, kąd mes rašyda
mos dalinai ir. pąčioą supyąptą- 
me, kokią reikšmę turi b^usy 
viešai pareikštos mintys.; Tikiu^ 
žinome, ir tai, kr d musų, darbų 
seką ne tik 'moterys, bet ir vyt 
rąį. ĮĮųtų k< jjė kartį 
nųp kai-to parėlkštų savd kritif 
ką; viešai. Tuo mes ga’ėtpmį 
SpartO^iais linksniais žengti 
pirmyn, ; ^s, sąkamą# krit^ 
kuoTį visada ąegų*
dirbti, bet te kritifes begalimą 
apsieiti tąipogi. Visai teisingai 
musų skyriuje buvo. pašalytat 
kad jei mums draugai . ' te0akpf 
kas mumyse gero, Įsigyįiipį; 
priešų, kurie primintų mums i| 
musų blogybes. Ąj prąšąii : pa^ 
bukimo vieną kitai tpkiuo prie? 
šUr žmonės, kurie, šiek tiek apt 
sipratę su visuomeninių' d$’bu; 

t f v. . . - ■ . ». k » *< • .• *>,** j • • •'č - .

supranta kiek daug jiems reiš
kia be. pataikavimo, nuoširdi 

. kritiką. ■, •
O ką gi tarti poniai Jurgelio- 

nienei, šio skyriaus vedėjai? JI 
tas akstinas# kurios žotUląi gu
lant' ip keliantis pTisimęną. O’ 
jie skamba: DIRBK, RAŠYK, 
DOLERIS — $ E VISKAS ., 
Ir bandome dirbti. ApsiKreuną- 
me knygomis, ieškome jose lš^ 
mintie tikrai naudingai su- 
npųdpjame laisvą valandėlę. :.
;, Prąbęgs rųetai, prąbeg's jati- 
nystč, sulinkusios ant lazdelės, 
ne Viena pasakysime; “ji, MĄf 
RIA JURGELIONIENE, skati
no mane kilnesniems dąrbamš., 
j;, MARIĄ jURGĖLlONIĖNS,i 
Vertė mąpe fpokyt|ą. Jį kųkH- 
ir galinga!” Taip#. Fonįą jurgįr 
lioiiienū, priimkit šiuos, žodžius 
kaipb nuoširdžius, didžiątlįsję 
pągąrbą Tamstai reiškiąričįus. •

■ • " .. < •

Tai mano minčių dalelė, kij* 
rias čia pripuolamai pareišklb* 

i Pf. Lapienė
? P. s. Padėjus gaunu 
koyb 3 dienos Nąųjięnąs, Ppb 
bėgay ąkiipJa motyvų . skyrių, 
s lis tojau ties vienu tašku jr su-, 
simąsčiau., Eglės Šaka* vertint

mąnožvięną strąipąpL’

it prąklM Tfl sąunoriai žeiigf ( 
nuskurdusias žmonių širdis. Ttt 
nieko nebijai atvirai h tei- ..
sirtgai kalbi.” Ji suprato rriane.: 
■Dėkui, ; šiapdien, kuomet tiž ' 
maskuotu veidą kaišiojamas do* 
vanos, drąsiai Ir telslngąu ne 
daug kr.s kalba. Bet jei negali 
drąsiai kalbėti, jei baimė ima,; 
taį daug geriau tylėti. IryPuo* 
širdesnto darbu bėrą už tą, 
rį dftiO? laisvos vąljoą, 
sitikedamPs jokio užmokesčio 
už tai. Tie žodžiai, ištraukti ' 
Eglės šąkos rą4to, tebųną taį# 
komi visoms, ^ąyjiepų Ąlptėiįf ( 
(skyriaus 1

4464
4484—Apatinis nibąs. Namie 

pigiau paslsiut. Sukirptos mieros 14. 
18, 20, talpai 32, 84, 36, 38, 40. 

45 ir 44 coliu per krutinę. /

Gorint gauti vieną ar dau- 
virš nurodytų pavyzdžių 

tovašema iškirpti paduotą blan- 

numerį pažymėti mietą ir aj>-

u.

dųšU pinigui ąrt 

aiškus reikia

Naujienos
fc Halsted gtH ChicMfo, ii
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Y
1 

•k 7 « • ’

. ■ ,. .t ~ '■ -

- nair taratfite fHfy t*““ . RT

r .......- '
jVvta lrp«w»>

■' i'V. ■' ", ?■,' '■ < >■

5ėlirLXį.Jz —--
I I JH.|>1U||IIJIJĮĮ<^ ■ f



Diena Iš Dienos

die-
Sku- 
ave„ 
žada

pirmos.

Išvyko į Floridą
ATLANTIC šiomis 

nomis bizniere Petronėlė 
sas„ 4816 So. Wentworth 
išvyko į Floridų. Ten ji 
vasaroti iki gegužės
P-nia Skusienė jau seniai ruo
šiasi ten nuvykti, nes jos svei
kata to reikalavo.

O pats Juozapas Skusas, pa
silikęs namie prižiūri biznį 
namų ruošų. Rep. B.

ir
P.

Biz-

atostogas ir kartu svei- 
sustiprinimo dėlei, 
Ypač ten

atžvilgiu

jau 
nuvykti svei- 
pageidavo p.

Grįžo iš Hot Springs
BRIGHTON PARK 

nierė Agnės Shulmistras,; 2614 
W. 42nd St., kuri buvo kartu 
su Ruth Venckus išvykusi į 
Hot Springs, Ark. praleisti žie
mines 
katos 
grįžo, 
katos
Ruth Venckus.

Pereitų savaitę 
dvi sako turėjusios 
atostogas. Juodvi tenai išbuvu
sios 4 savaites laiko.

Biznierei Shulmistrienci ten 
beatostogaujant bitfernes biz
nį gerai prižiūrėjo jos sūnūs 
Juozapas ir duktė Martha ir 
taipgi patyręs bučeris Eddie 
Rymkus. Rep. B. P.

grįžo ir abi-
smagias

2 Real Estatininkai 
Suėjo į Daiktą

MARQUETTE PARK — Jau 
kuris laikas, kai 2 lietuviai real 
estatininkai, Peter Krauczunas 
su John Czaikausku yra suėję 
į daiktų adresu* 2552 W. 69 St. 
Juodu turi real estate bizny il
gų metų gerų patyrimų. Da
bar artėjant pavasariui, yra 
pasirengę žmonėms patarnauti 
su gerais “bargenais.”

Kaimynas

Minėjo Vąrdądienj ■ ,
ENGLEVVODD - ----- Biznie-

rius Kazimieras Brazaitis, „kurs 
užlaiko tavernos biznį adresu 
631 W. 59th St. savo varda
dienį gražiai paminėjo. Pa
sveikinti biznierių Kazimierų 
susirinko nemaža jo draugų i*r 
kostumerių, kurie prie šaunios 
muzikos gražiai linksminosi 
linkėdami Kazimierai geriau
sios laimes ir ilgų metų.

Rep. B. P

well St., gražiai paminėjo savo 
15 metų gimtadienį. Tą vaka
rų į pp. Gudų namus atsilan
kė jos drauges ir draugai, visi 
gražiai pasilinksmino ir pabai
goj palinkėjo p-lei Gudaitei 
daug laimės. Rep. B. P.

Josephinai Piktužis 
Padaryta Operacija

Kovo 5 d. St. I.ukes ligoni 
nėj 14th St. prie Indiana avė., 
tapo padaryta pasekminga vi
durių operacija poniai Josephi
nai Piktužis, 4407 So. Union 
avė.

Ligonė jaučiasi neblogai ir 
yra viltis, kad greitoje ateity
je vėl bus pilnoje sveikatoje. 
Ligones kambario^ numeris 1711 
—lankymo valandos nuo 9 ryto 
iki 9 vakare.

Senas Petras

Veros Cukor, Sveikata 
Eina Geryn

18th APIELINKĖ — Verai 
CukuT-Cukurienei, 732 W. Cer- 
mak Rd. Tavern bizniaus savi
ninkei .kovo 2 d. tapo padaryta 
vidurių tumerio operacija. Li
gonės sveikata eina geryn ir 
greitoje ateityje ligonė bus vėl 
pilnoje sveikatoje ir grįš na
mo. Ligonė randasi kambaryje 
716, lankymo valandos nuo 9 
ryto iki 9 vakaro.

Senas Petras

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)

Frank Grendys, 24, su Julia
Vitort, 22

Leonard Gruca, 24, su 
Taylor, 19

ATIDARe naują 
ALUDĘ

Gay

3972 
pra- 

kovo U 
naujai atidarytos 

įkur-

P. Mary Andrews, 
3roadway, Gary, Indiana 
neša, kad šeštadienį, 
L ‘ bus joi
liūdės Grand Opemng;» 
tuvės. Busią mdzika, užkandos 
.r gėrimų. Kviečia, v’sus šios 
progos neaplenkti. —Busiu.

JUOKAI
t

Nereikalingos Pastangos
Važys, blogai nusiteikęs, pa

noro vienų kitų pastaba savo 
žmonai padaryti,—kaip ji tu
pėtų elgtis.

1 \

Aa!—atsikerta žmona,—kai 
tavęs automobilis neklauso, kai 
radijas nepasiduoda sutvarko
mas, tai tu pamiršti mėginti pa-

Gražiai Paminėjo
Gimtadienį

BRIGHTON PARK — štai
kovo 8-tą p-lė Josephine Gudas daryti iš manęs paklusnų sau
(Gudavičaitė), 4601 So. Rock- įrankį.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, kovo 11 d. Ama'gamated Centro name, 333 So 
Ashland Blvd., 7:30 v. v. Bus ir prelegentas. —Valdyba.

VVorkers Alliance of Americr. šaukia susirinkimų penktadienį, 
kovo 11 d., Liuosybės svetainėje, 14—49 Ct., Cicero, 7:30 
vai. vak. Visi, kurie imate pašalpų arba diibate prie WPA 
ar visai nedirbate esate JkvječiAmi dalyvauti.

Cicero bedarbis.

A. F. CZESNA BĄTHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS P IgTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Už lai ko m elęktrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai ViOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos Jabai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

1657 West 45th St„ kampas S. Paulina St.*

LIETUVOS PRODUKTAI
S AT. D A INI V 
KUMPIŲ 
“PICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit j musų “sample room" ir pamatykite šių importuotų produktų. 

Krautuvėms ir draugijoms specialia patarnavimas.
PRISTATOM VISIEMS’IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555
CHICAGO. ILE. . ■ s J. P. RAKŠTIS, SAV.

“FR a NKFURTERA”
LAAINlŲ
BARAVYKŲ 
raugintų AGŲRJCŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVVNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

Ketvirtadienis, kovo 10, ’38

Income Tax

TIKTAI UŽ

Gražus ROGERS Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

RAPORTUS PRIRENGIA

J. P. VARKALA 
Valstijos registruotas auditorius.

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7358

Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
9 vn|. vakaro.

Kainos Numažintos

UP TO

1NSURED

$5.75 
$6.00 
$6.00 
$6.00 
$5.25

LOCAL & LONG PISTANCE 
MOVING

Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas, ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408 “

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa* 
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

Garsinkites “N-nose”

mine RUN .........................
BIG LUMP ..........................
FGG .... ..................................
NUT ......... ±............................
SCREENINGS ......................

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

NAUJIENOS, (
iT.< ■

NAUJIENŲ
Skaitytojams

Šmotu Servizas 
Vienam 
Žmogui

CRANE
i COAL C0MPANY

5332 So. Long Avė.
Tel. Repiiblic 8402

■ POCAHONTAS Mine Run- $7.50
iCSrreenedl .................... tonasį SMULKESNĖS $7.25
I Tonas .... ................ ..................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Tai didžiulis plieno bokštas, kuris atveda per tyrus 
ir kalnus elektrikų iš Boulder tvenkinio Los Angeles 
miestui. Vieškeliu, kuris seka tos transmisijos linija, ' 
inspekcijai tenka dažnai važinėti, kas, reikia pasakyti, 
nėra lengvas darbas. Tačiaus, nežiūrint to vargingo ke
lio, ji su savo CHEVROLET auto lengvai tai padaro.

Naujienų” Spulkoje Visi Žmonių 
Sudėti Pinigai Yra Apdrausti
Lithuanian Building, Loan and Savings Associ'a- 

Jon (kuri paprastai yra žinoma kaip Naujieną spulka) 
gali pasididžiuoti tuo, kad ji gavo indelią apdraudę. To
tu budu kiekvieno žmogaus pinigai, kurie dabar yra 
žadėti ar bus padėti ateityje, yra ir bus apdrausti. Va
dinasi, Federal Savings and Loan Insurance Corpoi’a- 
Jon užtikrina (apdraudžia), kad kiekvienas žmogus, 
kuris laiko ir laikys Naujieną spulkcje pinigus Ųki 
5,000), galės tuos pinigus gauti atgal. Taip, toji torpo- 
acija užtikrina, kad pinigai, laikomi Naujieną spulkoje 
ležus.

Faun” 
Design

Vertė
$2-50

Iškirpkit Kasdien po
KUPONĄ

Kai sutaupysit 6 kuponus 
pridėkit ......... :.......... .........

Setas

Su 6 Kuponais

Gausit 6 šmotų servizą vienam žmogui.
Tuo budu galit už mažus pinigus susitaupyt 
gražų sidabrinį setą šešiem, aštuoniem arba 
dvylikai asmenų.

Visam Amžiui Garantuoti Setai
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą

Šibj dėžėj jūsų 
sidabras nepajųos 

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su 6 kuponais

ĮSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums • sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

Puikus 3-jų ir 2-jų 
šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 990 už 
kiekvienų setų 
su 6 kuponais

v * ..
A

♦ •

U Z £ V

K L i

DAILY
BUSINESSDIRECTORY

Kiek žinoma, iš visą Illinpis valstijos 1 etuvią spul 
(išėmus federales spulkas) Nauj enų spulka pirmojikų 

javo indelią apdraudę.
Naujieną spulka turi iš Federal Savmgs and Loan 

Insurance Corporation paliudymų, kad joje sudėti žmo- 
hią pinigai yra apdrausti.

Pranešdami tų malonių žinių, mes kviečiame visus 
pasidaryti musą spulkos nariais. Musą spulkos ofisas 
yra adresu 1739 S. Halsted St. Ofisas atidaras nuo 9 
vai. ryto iki 8 vai. vakaro kasdien, išėmus šventadie
nius. Spulkos sekretorius yra T. Rypkevičia.

.Naujieną spulka iki šiol mokėjo už taupomus pini
gus 4%. Vadinasi, saugumas ir geras uždarbis yra už
tikrintas.

Jeigu jums reikia pasiskolinti pinigą ant pirmo 
morgičio, tai nieko nelaukdami kreipkite^ į Naui erą 
spulkų, kad galėtumėte patirti, kokiomis sų’ygomJs pini
gai skolinami.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS 
studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis, 

’arbąs garantuotas.
420 W. 63rd ST 

>1 ENG 5883-5840

į

■

• LIGONINES- 
HOSPITALS

Full-flavored

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*|2’5O
GYDYMAS......................... $E f| -OO
LIGONINĖJE ............ .......
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje .... $1500
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......  “
VISAS LIGAS GYDOMA $*f,00 
Ekzaminaciją jskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. 'Kedzię Ąve., Chicago. 

Tel. Lawitdale 5727.

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Cricago, 111.

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arija išviąo $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Freferred by millions 
to mayonnaise,

< Choice ingredi- 
ent« whipped to 
amazing creami- 
ness in the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

• RESTAURANTS4 /•'

kuponus. Taipgi pinigaisSiunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas
;■ ■' i ’

Miestas

. K Universal restauranf
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA .

750 West 31st Street 
A. A. NORKUS, Savininke* 

Tel. Virtorr *670

K’jafc m a; .fe

—perfect 
for cookingl

0 Kraft American haš a mellotv, 
full-flavored richness that makes 
it perfect for aandvviches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cheese to mėlt Kupono No. 8.

Valstija .

Kovo 10 d.

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
719 SO. WESTERN AVENUE 

— TOPAZ ALUS — 
.' Geras Lietuvis Petras blinstrubas 
719 So. We 

Tel. SEE
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1’irmi SLA Viršininkų Rinkimų Rezultatai
Pirmutinės Kregždės”

(Rezultatai Pildomosios 
ryboą ripkimų SLA 227 
poje, Dės Mainės, Iowa).

Ta- 
kuo-

Į Prezidentus:
F. J. Bagočius

Į Vice Pręzidentus
J. K. Mažukna

V BukŠnaitis
Sekretorius

' ' 4 * ' Y k ’

M. J. Vinikas
J. Miliauskas

Į Iždininkus
K.' P. Gugis
A. S. Trečiokas

Į Iždo Globėjus
S. Mockus

E. Mikužiutė
J. Marcinkevičius
J. K. Urbonąs

| Dr. Kvotėjus
J S. Stanislow
S. Biežis
Stanulionis

V. M

SLA 260-tos Kuopos 
Įnešimai Seimui

MARQUETTE PĄRK — SLA 
260-ta kuopa, .laikytam susi
rinkime 6 d. kovo, priėmė se
kamus įnešimus SLA Seimui. 
—Imant atydon, kad SLA or
ganas “Tėvynė” daug lėšupją 
SLA, o naudos iš to nėra, mes 
įnešąm, kad “Tėvynė” į vietą 
savaitinio laikraščio, butų lei
džiama kaipo mėnesinis žurna
las. Laikraščio fondo likusieji 
pinigai lai btfna sunaudoti SLA 
dėl organizatorių, propagandos 
ir gavimm nauju narių į SLA;
2— Įnešam, kad SLA organas 
“Tėvynė” butų naudojama vien
intelei tik SLA reikąląm§, frą- 
ternalizmo idėjai ir jos užda
vinių, dvdsios skelbimui;
3— Įnešam, kad SLA organo re
daktorius pębutų renkamas S 
LA Seime,' bet SLA Pild. Ta
rybos ir Apšvietos Komisijos 
samdomas;

tinkami organizatoriai gavimui 
naujų narių į ŠLA. Organiza
torių algas, jų komisus nustato 
SLA Pild^ Taryba. Taip pat, 
SLA Pild. Taryba prižiūri visus 
organizatorius ir jų darbuotę; 
5—Įnešam, kad SLA visiems qr- 
gapizatoriams butų mokąma 
$1.00 komiso iš Ligqs Pašelpos 
skyriaus, už prirašymą naujo
papio.
Susirinkimas buvo gana skait- 

lipgąs. Visi panai atydžiai 
svarstė kaip kuopos, taip ir 
SLA visus bcgąpčius reikalus. 
Baigįąnt susĮrįpkimą, atvyko 
panelė Genovaitė ?ę|nis ir pa
davė aplikaciją įstojimui į SLA. 
Susjnpkimas mi®lai Genovaitę 
priėmė ir draugai ipąlppiai ją 
pasveikino su džjąųgsmu, kad 
savo kuopoj tų*rės R-lės Geno
vaitės ypątoje geyą dainininkę.

Kuopos Koresp.

“Snow White, and 
The Seven Dwarfs”

■ f. > ' ■ .

SICKMADIENJ “PIRMYN” CHORAS MUZI-
KAI.IAI ATSISVEIKINA SU CHICAGO

I*' *' ■ * <' 1-- —f----
Paskutinis Choro Vakaras prieš Išvažine

vilna Lietuvon

[ C1..ASSIFIED
|. . . . ■ ,1. IIR ■ III! .......... .. .....................................

Miscellaneous Furniture & Fixtures 
Rakandai-įtaisai

Pranas Jakąvičius

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

DARBAI
35 metai bizpy, turi pilną apjraudą 
už darbus. LerigVųs išmokėjimai, jei 

norite.
ĘRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

... - - e-m
For Rent

RENDON 2 KAMBARIAI karštu 
vandeniu šildomi. Galima matyti po 
6 :Š0 vakare/

6923 So. Campbell Avė.

CLASSiFIED 
SKELBIMUS 

“N.” RĄ§TĮNB PRIIMA
KASpiEN NUO 8 V. RYTO 

IKI 
7:30 VAL. VAK.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio ra Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi žtonj 
fikč?ri|!9 dėl bite kurio biznio iškai
tant svarstykles, registeriua ir ice 
baksiu*. GaSh arba ant H'nokiamo. 
Pamatykite mup pirm ne^U pįripd- 
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CĄLumęt 5269.

ALIEJAUS ŠILDYT U V ASj nau
jas, degytas enamelio nubaiginias; 
nipkąd nekrinta iš gurbo; pįtmykš- 
U pardavipio Kainą $39.50; sezoną 
uždarant &Ž5.00; veik greitai: 
ARR0W OIL BURNER COMPANY 

505 Lake St., Oak Park, Illinois 
_____ Phppę AUstin 43gį).

PIRK elektrikinį Refrigeratorių 
ir gauk dykai geso pečių, skąlbyk- 
lą. radio ar dulkių valytoją pirk 
s$u skalbyklą, vąlykli ar geso pečių 
ir g-auk dykai puikų radio.

AL. ALESAUSKAS, JR. 
7126 So. Rockwell St.

Ą-+A.
BARBORA RIMKIENĖ 
po tčvąis Bublauskaįtė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 9 d., 11:20 valandą ryto, 
1938 m., sulaukus pusės arnž., 
gimus Raseiriiy apskr., Kvė
darnos parap., Gvaldą kaime.

Amerikoj išgyveno 28 mętų-
Paliko dideliame nuliudime 

sunu Adomą, 2 dukteris Bar
borą ir Emily, seserį Oną 
Račkauskienę, švogerį Juozapą 
ir jų šeimyną ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas 2540 W. 
45th PI. Laidotuvės įvyks šeš
tadieni, Kovo 12 d., 8:00 vai. 
ryto, bus atlydėta iš namų i 
šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
(Town o f Lakė), kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 

. nulydėta i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Barboros Rimkie
nės giminės, draugai ir pažįs-, 
tami esat nuoširdžiai kviečią*- 
mf dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna- 
vimą ir atskveikįnimą.

Nuliūdę liekame, 4 ., -į '
Sūnūs/dukterys, sesuo ir 

giminės.
Laid. Direktorius J. F. Eudei- 
kis. Tel. YARDS 174L

4—Įnešam, kad kur tik yra nu
matoma reikalo, kad būt nu
skirti, SLA Pild. /Tarybos, atą-

kitos

MYKOLAS PAHALKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 31 d., 1937 m., sulau
kęs puses amž„ gimęs Ri’mšių 
parap., Veliunų kaime.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nuliudime 

3 dukteris Harriet, Irene ir Fe
liciją ir sūnų Aleksandrą, 
žentą John Zanaząro, 4 sesers 
dukteris Lilian Evoy, Mary 
ir Helen Sacks, Antonette ir 
Jenny ir sesers sūnų Walter 
ir daug kitų giminių.

Kųnas pašarvotas randasi 
4605 So. Hermitage Ąve.

Laidotuvės įvyks Penktadie
nį, Kovo 11 d., !2 vai. po pie
tų. IŠ J. F. Eujleikio koply
čios bus nulydėtas i Tautis-' 
kas kapines.

Visi a. a. Mykolo Pahalkos 
giminės, draugai iy pažįs- 
tamL es^t nuo^džįAf -kviečia-? 
m i dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinj patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sūnūs, žentas

7 Giminės.
Laid. Direktorius J. F. Eudei
kis, Tel. YARDS 1741.

ir

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Labai daug garsiptas, nepa
prastas Walt Disney s kūrinys, 
pasirodo gan įdomus teknišku 
atžvilgių.

Pasaką yrą seną ir Įąbąi vai
kučių nųpiylėįą, . Qrimm Bro
lių. Visą pasakos eigą dedasi 
grąžiose giriose sų (^augybę gi
rios gyventųjų- paukščiu viso
kių rųšių, žvėrių žvėrelių ip vi
sokių gražių gyvūnėlių, kurie 
pamyli nelaimingą kunigaikš- 
čiutę “Snieguolę” jp stepgiasi 
visokiais budais jai padėti.

gąįp mfefeifHb Pasaką dau- 
gįąą dėj vąįkyciy,* )aęį tupi tiek 
daug gražių momentų, kad pil
nai patartina, ir dideliems pa- 
mątyti. Ypač dėl to pępąprasto 
budo fotografavime vaidintojų, 
kurie nėra niekas daugiau kaip 
tik braižiniai. Visas kūrinys 
yra pą'turalese spalvose. Pauk
ščių bęlsai labai gražiai rekor- 
dųoti. Taipgi ir muzikaliai nu
meriai tinkamai pritaikinti.

*fjhiįmą’ltJfttų J^ctaįŽ dMig pa
sakyti apie šį kurinį, tačiau aš 
paliksiu jums pąmątyti, turėsit 
dąųgįąu ipąĮonųųio. Vaikučius 
tai jau būtinai nuveskit pąmą
tyti “Spovv Whi'tę”. Dabar ro
domas Palące teatre.

Adele.

Šį sękpiadįęnj “Pirmyn” pfro- 
rąs ruošią įspūdingą vakarą, 
kuriame kaip ii* pasakys “įpu- 
z i kai i sudiev” ęhicągąi, .... - , .,, ■ , ■ ■ ■,

Garsioj SOkolų sąlėję, 23^3 
S. KęcĮzįe avenue, chorą s sųyai- 
dins du puikius pįųzjkąlįus vęi- 
kalus, . jąįš užhąįgdąmą^ sąyq 
pasirodymus ącępųję šią žiępią 
ir pavasarį. Po sekmądienię pą- 
rengimo choras atsidėjęs ruo
šis savo kelionei Lietuvon. 
Ruoš programą, mokinsis dai
nų ir vįsą kitą tyarkys, kacl ap
silankymas anoj pusėj vande
nyno butų kuo pasekmingiau- 
sias. V..". ?

< '' ■ .'...'j-;1 • ■

. Savo “muzikaliam”, atsisvei- 
kįnimąi su Chįpągo “Pį^myp” 

, ruošia du nėpaprastąi grąžius 
veikąlųs. Viepąs iš jų yrą’ope
rą. ^ęayąnetią lie
tuvių kąlboj)S,.?>ir komiška ope
retė “Gražioji Gąlątea” taipgi 
lietuvių kalboje.

Tai busi muzikam -puota, ku
rios pęi (Viepiąs ,*neužmirš.-.-Ne., 
vien ąbu veikalai pępąprąstąi. 
grąžus ir įdomus, beit visas ro
les pildys parinkti dainininkai, 
o, be to, vedėjas Kązys Stepo
navičius tujį^uorgąniząvęs di
džiulį simfon?]os orkestrų, ku
ris savaime žymiai prisidės pyie 
vakaro įspūdingumo. ■ Orkestro 
koncertmGistm’įų bus garsi Ghi- 
čf gos lietuyių smuikininkė P- 
Luhi Rąben-Micėvičiene.

Viktoras Benderis 
dainininkų sąrašų nebūtų gali
ma sudaryti. -

Po yąįdinipip vyks šųkiąi, 
kuriems gros du orkestrai. Sve
čiui gąĮės svečiuptjs ir viršuti
nėje ir ąpatinėsę svętąįpėse, ga
lės vąkąrįeniąuti, susitikti su 
senti nemanytais drąągąįs ir 
pąžįstamąis įp prąleįsti vąkarą, 
kqkip negreit susilauks.

Pirmyn Choras nuoširdžiai 
kviečia visus lietuvius parengi
mą atsilankyti. Viąas jo pelnas 
yra skirįamas pacĮengimui Pir
myn Kelionės lėšų ir bus a.ti- 
dRfito Fpndni Pirmyn Kelionei 
kiętųvop, kuris rųpįpąsi kalio
pes finąnsąvįmu.

Vąkąro prądžią 3:3Q po pie
tų. Įžangą tiktąi 5Q ceptįų. Ri- 
liętns pirkite “Nąnjienose”, 
“Pepples1’ krautuvėse, ppo pir
myn Choro pąrįų, ar|)ą prįe du
ry salėje. —Choristas.

Lankosi Ęąkščįąį
■■ii, ■ i i ■ ūiiA '' / 7-’^? ' • > ■’ ■ •'

Sustojo paviešėti pas 
, p. Vytautą G aiškį

JULIUS MICKEVIČIUS
■ TJ

A’.

Operoje dainuos sekami gar
sus daininįnkąi ir dąinipipkęs 
kuriuos vąsi chicagiečiai pamė
go: Anelė Steponavičienė, - Ona 
Skeveriutė, Aldona Grigohiutė, 
pąsyeįkęs ir balsą pįlpąį ątgą- 
vęs prąpas Jąkąvį^ĮUS; " ir, ga- 
Jiąp, visų padangėn. keJiąmąs 
lįenoras Vįktnrąs JtemJęriš.

•^ąrąžiąj^; Gąjątįęą^ pildys U” 
IĮ ją Stąparąįtą, ^fąse Rįipkąitl, 
jąpąs Rnkšįą|ą įf garsusis 
prppądįerįų VĮ?rĮp' pąrys> — ĄĮ- 
ąįpjąs Ęrązis. GęręspĮų jąųpy

T,1T .T?.V'- ‘

Pereitą savaitę atvykp iš 
Męcedąli (Wis.) pp. ĄlberĮas 
ir Pranas Pąkščiai. Atvyko jie 
į Clucągo, taip sąkapt, ąlosto- 
gų. Susfojo jie pas Vytąytą 
oąjški. :

Jų tėvąs Antanas Rakštis 
192| m- išvykp iš Chįcągos ir 
apsigyveno farmoje.} Matyti, 
fąrmeriaųti jam neblogai se
kasi, tad jis nusitarė Wiscon- 
sine visai š apsigyventi.

Pernai Petras Gąlskis ir jo 
supus, Vytautas buvo sustoję 
Rakščių fąrmoje > medžioti ir 
tep, kąip, sakoma, turėjo sma
gius ląikų's. Dabar tad Rąkščio 
sypyą ątvykp į ■ Chicągo pas 
Gąįski, kąd dideliąpie mieste 
gąlčtų Įįįjksmąį 'ląiky PraĮeisti’ 
kyl prasidės fąrrppjė pąvasari- 
nįąi darkai.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki
1 popiet įy nuo 4 iki 7:30 

vai. vakarų.
Tel. CANAU 8500V 7 . r

Prieš dvejetą savaičių p-įa 
Pakštienė turėjo pasįdųofį sun
kiai operacijai. Kol ji pasveiks 
įr sutyirtės, tąi Raiščių nąrnup- 
se šęiipinipkaųs p-ią pąlskię- 
nė.

Jaunieji Bakščiai Chicągoj 
žada būti iki pirmadienio, ka
da jie vėl išvažiuos į Necedah, 
Wis., kuris nuo Chicagos yra 
už 240 mylių. — N.

Vartotų Kąru Va
jaus Savaite Eina 
Prįe Pabaigos

Bąigsįs šeštądįenip yąkare
Auto gamintojai susitarę su 

auto pirkliais praeitos savaitės 
pabajįpje paskęlbė Nacionąlę 
Vartęty Mąįno Savaitę. 
Ta- sąyąįtė prasidėjo kovo 5 
dieną, Ijąįgsis šį ^štądiepį, H9- 
vo 12 į. Taigi, kaip matote, tik 
kelios dieįips. 7 /

Naujienose jąų pe sykį buvo 
minėtą tos sąyąitcs pąskeljd- 
mo tikslas. Bųyą Įnipčtą iy tąi? 
kad tos savaitės sumanymas 
visam krąstę rądp didelį prita
rimą pjąčįos vįsppmęnės slųog- 
sniupsfc ir kąd trys' dhMiy plie
no dirbtuvių viršinipkąi ir^’i 
prisidėjo.

Visą tąi bendrąį suimąnt tu
ri nepąsyerįąm.PS reikšinps. Tąi 
reiškią, kaį beydrąs darbas 
kaip yisyomępės tąįp ir indųst- 
rialistų tarpę ’fęįšĮnąąj ir kad 
iš to galima laukti tik laikų 
pagerėjimo. Gi pats*:: vartotų 
karų išpardavimas reiškia be 
jau minėtų faktų ir palengvi
nančias sąlygas tiems, kurie 
rengiąsi pirkti geresnį automo
biliu. (S|;elb.)

Business Chances 
Pardavimui Bįzniaj

PARDAVIMUI ' pusės savo DA
LIES. taverpo biznio, nes turiu nuo
latinį darbą — negaliu taverne sto
vėti. 3600 Emcrald Avenue.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
BUČERNĖ su 6 kambarių flatu ir 
yareįu. Užtikrinu, kad padarysite 
daug pinigų. Išdirbta per 11 metų. 
Priežastis — einu į kitą biznį. 
Atsišaukite laišku, 1739 So. Halsted 
St.j Box 800............./

i’ARŠĮDUOpA arba renduojasi 
bučeimę ir grošemė už pirmą pa- 
sįulymą. 3401 So. Lituąnica.

Į, ,, Ą-- - - - ,
Real Estate For Salę 

Namai-žemė' Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDIUUD0S 

Musų raštinėse—Keistučio ir Lie
tuvos Spulkos—galite taupyt, pa
siskolint, namus pirkt, parduot. r0n- 
duot, apdraust.

Kreipkitės pas:
’ J. P. EWALD REĄLTY CO.

840 W. 83rd St., Tel. YARds '2790 
arba

7p8 W. 18th St Tel. Haymąrkęt 5686 
ssg=s.r.’.-i.Lr?.. į,Į'. •

Business Service
Biznio Patąrnavimaa

Pataisyk Stogą ir 
BYNAS DABAR 

Pąįąuk mus dėl dykai apskaitlįąvi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blekoriuš ir 

stpgųdengftjas.
Leonas •Reofing’ Co.

8750 WALLACE STREET
' Tel. BOULEVARD 0250.
l i 'I '..-W . ..........      ■

Financial
Finansai-Papkote*

TLRIMĘ $l(įop0.00 ąnt ran
kų, kuriuos išduosime ant pir- 
nu> morgičiąus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų SpuIRy, Į739 So. Hąlstęd 
Stpeet.

SKOLINAI PINIGUS 
ant Pi^mu Morgjčių Chicagoje ir 

apielinkese. nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATJON 
of ■ < Chicago.

2202- W. CERMAK RD. Ganai 8887

■ ----- COAL '

Kainos Numažintas 
ANGLIES

CHICAGOS LIET. DR-JOS PJRMĮOOB
Vąsąrio 13,1889 — Kovo 8,1938

Ląic|otuvt5s įvyks šęštądįęąį, kovą 12 c|. Kūnas yra

Eąšarvotas laidotuvių direktoriaus Antano PhiUips 5 
oplyčjoje, ties 3307 Sopth Utąąnica Avenųe (Telefp 
nas Boylevard 4139).

Luidųtųves Braidės šeštadienį, 1:30 valanda no 
Dietų. Po pęrpųion|jų koplyęioje, kūnas bus išlydėtai | 
Lįetyvjij Tautiškas Kapinęk, jųątice Parke, Ją,

Velionis paliko našlę Stefaniją Gėloiybowski-Mic
kevičienę, sūnų Algirdą, dėdę Antaną Mickevičių (Ue? 
tavoje), Švogęrę Aleksandrą ir švogerį Kągįyrierą Mh 
kas ir jų šeimyną Mykolą įrPranciškų Ge|ombowskius \

4 <

Persiskyrė su šiųd pasaulių |<pvo 7 diena, 11:55 yaląąda nąktį, 
193^ į.,'sulaukus 41 cpnžiaiis, gimus P^v^žįp ąąskjf., Ra-

• fyyg^lps pardp. Jųiąipęllt! kaipie.
Ąmerik6| JŠgyVgnjąrpetllS.
Paliko (|idelikmc nųliądimę mylimą vm W|||to, JP1^’

Šulių"Ędwąrd,’‘ Q|ią įQijnavĮč|pne ir tos. Šphn^ą, brp| enę
Bė ’įįįcp;Šakienę, (po pirmų yyrp) įr jgs >F
gitlĮlpIų. p^Įjetųypj — 2 hyohus jr 3 įespFls. i

Ąyepųp. Tel.

8 ten bys nu-

pisį A. A. ’ MARIJONOS MJKĄUUNIEN^S SĮmpjės, draugai 
ir pažįstami esat nuoįirdžiąi kviečiąmį dą|yyąųtĮ ląidotąyęsp ir. 
sutelkti j'di paskųbnį ąątąrnąvį’mą įy ątsisveikiąįm^.-
- Nuliuęlp liekaipp, ■

yyjtĄSį, HĮJRTft SUNŪS, SJSŠUO ir hllw ųyilMfiS,
■ y., ; . J . . • ■ ' ■ ■ ■' ’

..Laidotuvėse patarnauja- Laidotuvių DirektO|’ius J. Ė. Eudeikis.’

—Onute, ąr tų busi 
ftanci?

—Tąįp, bet pinųa 
turi pradėti tftųpytį— 

naujienų spulkoje

■ MINE NŪN ........................ - J6.7B

8^!Lz=:=:SS 
NUT        $6.00 
SCNEĘNINGS     $5-26

PIRKIT DABAKII
SARKITE DIENĄ AR NĄKl'l 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE'

Tel. ARDMORE 6975
. ;; : V.   4 . m.———

Sl?W 
is 1>4>

tąpipes.

M
 Gėlės MyTintięms 

Vestuvėms, Bąn- 
kietąms, Ląido- 
tuyems, Pąpuoil-I niųmš,’

p Ę £ Į N 4 # K Ą S
I 4180 Archer Ąveąųe
I Phone tAFAVSTTIJ
U* .itUI,,. »» ? »t > .... ..t*. »» - 1-'  _2s t’. L. "  » - -1

■MM

LOVEIKIS
Dalis. j

KVIETKJNINKAS
Gėlės Vestuvėms. Banldetams 

ir IMgrabams. 
Rn llnlsfofl Stropi.

JEI TURIT 
tą PARDUOT

PĄGAHSINKJT 
NAUJIENOSE

SKAITYKIT
NAūąpHAs

bšrA ' ' ■■■* /

Pašaukit mus
CANAL 8500

Apgarsinimų kainos nri- 
einąnipa, tlž pakartoji-



Ketvirtadienis, kovo 10,

VALSTIJA REIKALAUJA PANAIKINTI [Priteisė Aludės
EILĘ LIETUVIŠKU ORGANIZACIJŲ

Nepildė Reikalavimų; Bylos užvestos Cook 
Superior Teisme

Savininka $750 
Bausmę Mokėti

.-■■.„M..,..- I..... ... f —................ Hj,, f .' ''J ..................-

Gaisras Eleveiteryje 
Northsidėje

Savininkai Atsako, Jei Klien
tas Nukenčia

ment and Political 
Grant Works, III.

104235 
Club

104236 
Society

104404 
thuanian 
Club.

Tų organizacijų viršininkai 
turi laiko atsakyti į prokuroro

. Jei

Vaisi jos prokuroras Otto Ker- 
ner užvedė eilį bylų C«pok ap
skričio Superior teisme (Chi- 
cagoje) reikalaudamas panai
kinti nemažų skaičių organiza
cijų, už nepildymą valstijos 
reikalavimų. '

. Tarp tų organizacijų yra se
kami lietuviški draugijos ir, 
kliubai:

104229( bylos numeris) Lith- bylas iki balandžio’ 4 d. 
uanian American ] 
Club of Cook County;

104231 Lithuanian American stjų
Pecple’s Association z '‘organizacijas panaikins

101234 Lithuanian improve-'atims jų čarterius.

Club of

Susižeidė du
Garfield Parko
Lietuviai

Nelaimė patiko du Garfield 
Parko Vyrų ir Moterų Kliubo 
narius. P. Matuzevičienė susi
žeidė paslydusi laiptais.

A. Andrelunas buvo skau
džiai užgautas automobilio. Su
laužyta jrm koja ir šiaip buvo 
labai sužalotas.

Pernai, vasario mėnesį 29 
metų Patrick J. Murhy, nuo 
4634 Palmer Street, užėjo 
Treasure Island alinėn, 2559 
N. Cicero avenue. Begeriant, 
kilo ginčas ir kitas klientas a- 
linėje Murphiui perskėlė žan
dą. ‘ ,

/
Murpliy užvedė bylą prieš 

alinę, reikalaudamas atlygini
mo už žaizdą. Vakar Ciicu t 

Democratic, viršininkai neatsilieps arba iki Court išnešė nuosprendį pri- 
1 to laiko neprisitaikins prie vai- teisdamas savininkus sumokė

ti nukentėjusiam $750. Alinės 
savininkai yra Mrs. Ilelen Ham- 
rock, Oda G. Abelį ir Ilomer 
II. Schneider. \

■v———----------

Vasario Mėnesi 
Sumažėjo Šelpiamų 
Skaičius

Chicagos bedarbių šelpimo 
administracija skelbia, kad va
sario mėnesį šelpiamųjų skai
čius sumažėjo 3,466-iais. Sau
sio mėnesį buvo 98,834 šeimy- 

stogo degančio namo ties 430 nos ar pavieniai ėmę pašalpą. 
W. 56th Street. Nusilaužė ko- Prie sumažinimo daugiausiai 
ją ir panešė sunkias vidujines prisidėjo padidinta WPA sam- 
žaizdas. da. "

Prie Damcn ir North avenue 
užsidegė niediriis Logan Square 
eleveiterių linijos traukinys,. 
Nuostoliai nedideli ir 300 žmo
nių, važiavę traukinyje, išsi
gelbėjo.

I Ligoninę 
Važiavo Vienas, 
Nuvažiavo Keturi

■ t . • ■ ■ .

Į Am balansą Įvažiavo Kelei
vinis Automobilis

Lithuanian

Lithuanian

Marųuette 
American

Unity

Youth

Park Li-
Citizens

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

7

rekalavimų, tai teismas 
ir

A. Andrelunas randasi 
skričio ligoninėje. —J. G.

Nukentejo 
Gaisre

Ap-

28 metų gaisrininkas Adam 
VViniecki, 8609 Colfax avenue, 
sunkiai susižeidė nukritęs nuo į

Dabar kiekvieną moteris, ku
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų*

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent:/ šakutė, sriu
bai šaukštas, vide’čius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas ,'į kavai, o kitas 
dezertui valgyti, Jsįe- šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponas iš apgarsini
mo-, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą, savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers i sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

• Policijos ambulansas- skubė
jo į apskričio ligoninę su sun
kiai sužeistu Earl Jacobsen, 
10515 Avenue N. Prie Polk ir 
Wood į ambulansą įvažiavo 
keleivinis automobilis sužeizda- 
mas policistą ir du kitus. Vie
na‘jų yra Bessie Jacobson, ve
žamojo žmona ir James Rio, 
19, 2744 W. Harrison street, 
keleivinis automobilio šoferis.

Visi trys sužeistieji dabar 
pagiildyti ligoninėje, kartu su 
Jacobsonu. Policistųi ir mote
riškei perskeltos galvos, o Rio 
jaunuoliui—sulaužyti šonkau
liai. '

Jacobson bu*vo sužeistas ali
nėje, ties 10261 Avenue N., 
kur savininkas Mike Krivoku- 
cha jį užpuolė ir perskėlė gal
vą. ■

Nesusikalbėjo
GydytojasAš Tamstai pa

tarčiau daugiau judėti. Tam
sta per daug, tur būt, sėdi?

Pacientas:—Paskutinį kartą 
tik, trims mėnesiams tebuvau 
pasodintas.^: .

................. ......  .............................. .................... ■ -------- ------------------  

tiek, kaip sakoma, ‘'plėšėsi”, jog 
= fN Z'A rT7 A pusėtinai nukentėjo net kai ku

rie baldai, žodžiu, tai buvo vi
sai “nežertai”. O susirinku
siems tatai suteikė daug 
nių. <

Rytoj pas Bancevičius 
bus didelis sujudimas. Yra 
sižadčjęs atvykti juodukas tvir- 

čiaus ir jo sunaus Vytauto ta-guolis ir palamdyti Vytautą, 
verno j o (2747 W. 63 St.) pe- j Todėl “eksaitmento” bus iki va- 
reitą penktadienį buvo kilusi liai. O paskui bus galima žu- 
tikra revoliucija, kai Vytautas vieš pavalgyti ir alučio pagurk- 
susikibo su tvirtu* tautiečiu. Jie šnoti.

■ SPORTAS1
JUO TOLIAU, JUO PAS 
BANCEVIČIUS GERIAU

Drapiežno dzūko” Bancevi-

fo-

vėi
pa-

PILDO INCOME TAX BLANKAS “NAUJIE
NŲ” RAŠTINĖJ

Patarnaus lietuvis A. S. Walons-Valunas
Suv. Valstijų Federalė valdžia atsiuntė į Naujienų raštinę 

A. S. Walons (Valūnas) Internal Revenue darbininką pagelbėti 
lietuviams išpildyti Income Tax blankas ir duoti atsakymus į 
visus klausimus apie Income ir Sočiai Security Tax.

K X

P-aš Valūnas bus Naujienų raštinėj per visą savaitę nuo 9 
vai. ryto iki 6 v. v. Išpildymas blankų ir notarizavimas bus tei
kiamas veltui.

Kas turi pildyti Income Tax blankas?
(a) Kiekvienas nevedęs žmogus, pilietis ar ne pilietis, ku

rio įplaukos buvo $1,000 ar daugiau iš algos, nuošimčių, divi
dendų, pelno iš pardavimo namų, stakų ir t. t. per 1937 metus;

(b) Vedę žmonės, kurių įplaukos buvo virš $2500, nežiū
rint kiek vaikų turėtų. Kredito po $400 galima imti už kiek
vieną vaiką, kuris yra 18 metų amžiaus ap mažiau;

(c) Biznieriai turi išpildyti blankas, jeigu įplaukus buvo
$5,000 ar daugiau. ? > r .

, Income Tax blankos turi būt išpildytos ir priduotos nevė
liau kaip kovo 15 d.
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NUŽUDYTOJO NAŠLĖ — Mrs. Inge Sammet, naš
le Ghicagoj nužudyto Vokietijos tremtinio Dr. Max 
Saminet. Jy liudija ink vesite.

[ACME-N AUJIENŲ Koto]

KRIKŠTAS VANOJĘ. — Meksikietis Ramon Ruiz, 
suimtas už žmogžudystę, krikštijamas Los Angeles ka
lėjimo skalbyklos vanoję.

[ACME-NAUJIENŲ Foto!

TVA. — Tennessee Valley Authority teritorija, 
tvenkiniai ir jų kaina (žiūrėk žinią pirmam puslapyje).




